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INFORME TÈCNIC DEL CONTINGUT DEL SOBRE B (DOCUMENTACIÓ
CORRESPONENT A CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE
FÓRMULES ARITMÈTIQUES)
(EXPEDIENT CPS 17/2020)

AMB INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A. NIF A58217308 Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona: Foli 101. Tomo 8211. Llibre 7466. Secció II. Full 94.691. Inscripció 1a

Ramon Pruneda Felip, Director Tècnic d’AMB Informació i Serveis, S.A., informa:
AMB Informació i Serveis S.A. publica el 26 de Març de 2021 en el corresponent perfil de
la plataforma de contractació EACAT els plecs i documentació referents a la contractació
dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’AMB Informació en l’àmbit de la mobilitat i
el transport.
Una vegada finalitzat el període de recepció d’ofertes, les empreses que han presentat
oferta són:
• INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA (Institut Cerdà)
• INGENIERIA DE TRAFICO, S.L. (INTRA)
• MCRIT, S.L. (MCRIT)
• SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. (Sener)
• SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES, SCCL (Sol. Geogràfiques)
A data 19 d’Abril de 2021 es procedeix, per part de la Mesa de contractació, a l’obertura
dels respectius sobres A consistents en la documentació administrativa i, un cop efectuats
els requeriments i contestacions pertinents, a data 7 de maig de 2021, s’acorda admetre a
la licitació a les cinc empreses licitadores.
A data 12 de maig de 2021 es procedeix, per part de la Mesa de contractació, a l’obertura
dels respectius sobres B de la proposta i s’acorda traslladar les ofertes tècniques (criteris
dependents d’un judici de valor) als Serveis Tècnics d’AMB Informació i Serveis, S.A. per a
la seva valoració, el que es fa a continuació.
CRITERIS OBJECTES DE VALORACIÓ DEL SOBRE B:
Per a la proposta tècnica, fins a 49 punts, caldrà donar resposta de forma separada als
punts especificats a l’apartat 5.- “Contingut de la Proposta Tècnica” del Plec de
prescripcions tècniques. De la mateixa manera, la resposta al plec haurà d’incloure una
menció específica a les consideracions que s’apunten a continuació per a cada apartat.
Caldrà respectar la mida de la lletra i el nombre màxim de fulls (a 2 cares) per a cada apartat
especificats al Plec Tècnic, així com estructurar l’oferta seguint els diferents apartats
especificats a l’apartat 5 del PPT.
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De conformitat amb el contingut i format establert al plec de prescripcions tècniques, el
licitador haurà de donar resposta en la seva oferta, als següents punts:
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H.2.B.1.- Equip de treball (fins a 35 punts)
Caldrà que el licitador presenti la seva organització i l'equip de treball assignat a aquest
projecte, incloent les seves ubicacions en l’organització i dedicacions genèriques tipus.
S’haurà d’especificar el detall del rol de cada participant en el servei requerit així com en
l’organització interna de l’equip a destinar al servei.
S’haurà d’incloure una síntesi de les principals experiències i referencies d’interès per a
l’objecte de contractació de l’equip proposat, així com adjuntar (en annexos a la proposta
tècnica que no computaran al nombre màxim de fulls establerts per aquest apartat) els
currículums professionals (currículum vitae) de l’equip a disposició amb totes aquelles
certificacions que es considerin rellevants per a la present contractació.
Es valorarà:
Fins a 25 punts els següents aspectes:
•
•
•
•

El caràcter multi-disciplinar de l’equip que complementi o superi l’equip mínim
requerit.
La disponibilitat i coordinació de l’equip de treball.
La claredat en l’assignació dels recursos a disposició del servei segons el tipus de
petició.
La formació de l’equip en les àrees que són objecte de la present contractació.

Fins a 10 punts els següents aspectes:
o L’experiència i referències en l`àmbit de la mobilitat en tot allò que superi els requisits
mínims exigits en els plecs tècnics, especialment en les següents àrees:
o Estudis de transport públic
o Estudis de mobilitat
o Plans de mobilitat
o Ponències de Mobilitat
o Estudis d’avaluació de la mobilitat
o Indicadors de mobilitat
o Arquitectures de Sistemes i tecnologies del transport i la mobilitat
o Participació en Projectes de la Comissió Europea.
o Experiència en el desenvolupament de projectes i estudis en l’àmbit de les
Administracions Públiques i de l’àmbit geogràfic de l’àrea metropolitana de
Barcelona.
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Per valorar aquests aspectes serà necessari que el licitador indiqui amb prou detall en els
Currículums vitae aportats com Annexes, aquestes experiències i referències (indicant títol
de la ponència o estudi, data de confecció, client o lloc de presentació i totes aquelles dades
estimi el licitador que ajudin a identificar les referències incloses als CV’s).
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H.2.B.2.- Metodologia (fins a 14 punts)
Caldrà que el licitador presenti la seva metodologia de treball prevista per a l’execució dels
serveis enfocada a obtenir resultats de qualitat amb la màxima agilitat, indicant les eines,
canals de comunicació i els processos que es faran servir, incloent els processos de
seguiment i report. Es demana el desenvolupament d’una planificació “tipus”.
Es valorarà:
Es valoraran positivament aquelles propostes que incloguin una metodologia de treball
exhaustiva, clara i adient amb la tipologia de tasques a desenvolupar en el present contracte
i que permetin assegurar la qualitat del producte final. Es valorarà el dimensionament dels
equips de suport que es destinaran per a cada acció amb prou antelació per a mantenir els
objectius, obligacions i qualitat de les tasques a desenvolupar així com la metodologia
presentada per al seguiment de l’execució del servei.
Cada criteri de valoració indicat als apartats H.2.B.1 a H.2.B.2. es valorarà d’acord amb la
següent escala:
-Poc adient (proposta insuficient per al servei requerit, generalista o poc ajustada a les
necessitats de l’òrgan de contractació): de 0 a 30% de la puntuació assignada al criteri.
-Adient (proposta suficient per al servei requerit, ajustada a les necessitats de l’òrgan de
contractació): de 31% a 70% de la puntuació assignada al criteri.
-Molt adient (proposta molt adequada per al servei requerit i a les necessitats de l’òrgan de
contractació): de 71% a 100% de la puntuació assignada al criteri.
La puntuació mínima per a procedir a l’obertura del sobre C de proposta econòmica i altres
criteris d’adjudicació de valoració automàtica, serà de 17 punts respecte a la valoració de
l’equip de treball i de 24 punts del total de criteris d’adjudicació quina avaluació depèn d’un
judici de valor. En cas de que no s’assoleixi la puntuació mínima de 17 punts en l’equip de
treball i de 24 punts en total, s’acordarà l’exclusió del licitador i no s’obrirà el sobre C relatiu
a criteris d’adjudicació de valoració automàtica.
.
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INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA (Institut Cerdà)
Puntuació total del sobre B:…......32,00 punts
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H.2.B.1.- Equip de treball (fins a 35 punts)
Pel que fa als aspectes a valorar inclosos al primer apartat de la lletra H.2.B.1. (valorables
fins a un màxim de 25 punts):
L’empresa Institut Cerdà presenta una proposta d'equip multidisciplinari, recolzant-se amb
l'equip de l'empresa start-up MOSAIC FACTOR (especialitzada en models d'explotació de
dades BigData/BI). S'assignen diferents recursos a cada un dels perfils especificats en els
plecs. Juntament amb la síntesi curricular es descriu el rol/tasques de cada participant a
possibles peticions durant la prestació del servei per part d'AMB Informació. No es presenta
una proposta genèrica tipus de dedicacions dels diferents perfils.
L’assignació de recursos en cada un dels àmbits d’especialització compleix amb els
requisits mínims especificats:
1. Direcció: Enginyer de Camins (34 anys experiència).
2. Mobilitat Urbana: Enginyera Industrial especialització en Transport + Postgrau en
Supply-Chain i Màster en Innovació. Experiència en consultoria de finançament
públic. Participació en programes i projectes a nivell nacional i europeu, finançament
CE. (12 anys experiència).
3. Transport Públic: Llicenciat Geografia + Tècnic Urbanista + Màster en estudis
territorials i urbanístics. Àmplia experiència en planificació i gestió de la mobilitat,
infraestructures de transport i innovació (23 anys experiència).
4. ITS: Es composa l’equip de dos recursos. Enginyer Superior Informàtica + Màster
Informàtica (Milano). CTO Mosaic Factor (10 anys experiència en TIC/ITS) + CEO
MOSAIC experiència TIC per al transport i mobilitat, i especialitzat en MaaS (20 anys
experiència).
5. Economia del Transport i Mobilitat: Enginyera Camins + Màster en Direcció
Financera i Control de la Gestió. Experiència en projectes en l´àmbit de la mobilitat i
infraestructures de transport, i de gestió de processos (8 anys experiència).
6. Sistemes d'informació i dades: Mateixos recursos que en ITS + el suport d’Enginyer
de Camins (4 anys experiència).
Tots els recursos assignats als equips mínims requerits compleixen els requeriments en
coneixements en llengua catalana (Nivell C de la Junta Permanent de Català o equivalent)
i en llengua anglesa (Nivell First Certificate o equivalent).
Es presenta un recurs complementari especialitzat en els àmbits de Comunicació, aportant
ampliació de solucions de manera positiva als mínims requerits en els plecs de licitació. Per
a les dues àrees de suport en ITS i de Sistemes d’Informació i Dades, presenten els
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mateixos recursos, tot i que presenten dos recursos per a aquestes àrees i també
complementen l'àrea de Sistemes d’Informació i dades amb un tercer recurs junior de
recolzament. Juntament amb cada descripció dels recursos es citen diferents exemples de
tipus de peticions on aquests rols hi participarien.

AMB INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A. NIF A58217308 Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona: Foli 101. Tomo 8211. Llibre 7466. Secció II. Full 94.691. Inscripció 1a

Es presenta un esquema sintètic de coordinació entre la Direcció d'AMB Informació i la
Direcció i equip tècnic d’Institut Cerdà i Mosaic Factor. L'esquema presentat no és de detall
i no aporta visibilitat en quant a la coordinació de l'equip. No s'especifica la disponibilitat ni
l’assignació dels recursos a disposició del servei segons el tipus de petició.
La formació dels recursos presentats és considera correcta a les necessitat de cada rol.

Valoració del subapartat referent a l’equip de treball de l’apartat H.2.B.1: 15,0 punts
Pel que fa als aspectes a valorar inclosos al segon apartat de la lletra H.2.B.1. (valorables
fins a un màxim de 10 punts):
L’empresa licitadora presenta una àmplia experiència i relació de referències en diferents
projectes cobrint la totalitat d'aspectes i àrees a valorar.
Relació de les principals referències en àmbits de Mobilitat, Transport Públic i
Benchmarking: ABERTIS (Anàlisi de precedents esquemes compensatoris transportistes
en models de peatges); ATM (Anàlisis accions contra assetjament de gènere en transport
públic; Estudi sobre tarifes transport en àmbit europeu, anàlisi petjada de carboni i
neutralitat T-Mobilitat; Observatori de la Mobilitat de Catalunya; Anàlisi subjectiu del sistema
de transport públic-privat); AMB (Taula Qualitat de l'Aire Àrea Metropolitana, Pla Metropolità
de Mobilitat Urbana - Grup Logística i Mercaderies); BSM (Sistemes Informació Usuari
DUM).
Es presenta una àmplia relació en projectes d'àmbit europeu en els diferents àmbits
especificats.
S'adjunta també una àmplia relació de referències en organització i participació de
ponències, workshops i plans de comunicació.
Les experiències i referències presentades compleixen correctament la totalitat dels àmbits
indicats en els plecs de prescripcions tècniques, destacant l’experiència en l’àmbit
metropolità de Barcelona i l’execució de serveis en els àmbits de l’anàlisi i consultoria.
Valoració del subapartat referent a l’experiència i referències de l’apartat H.2.B.1: 8,0
punts
La valoració global de l’apartat H.2.B.1 es considera ADIENT.
Valoració H.2.B.1: 23,0 punts
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H.2.B.2.- Metodologia (fins a 14 punts)
L’empresa licitadora presenta una metodologia adequada al tipus de servei descrit a
desenvolupar en el marc de la present contractació. Es basa la proposta en l’articulació de
les diferents planificacions dels treballs i processos de seguiment i report estàndards.
S’adjunta la proposta d’Informes de Seguiment, la qual es considera correcta amb els
principals indicadors i punts de control i seguiment descrits. Es troba a faltar en la proposta
l’ús de metodologia estàndard per a casos concrets que així ho requerissin. S’adjunta una
proposta de Planificació Tipus en format gràfic, la qual no permet interpretar de forma
adequada una proposta del dimensionament dels equips de suport que es destinaran per a
cada acció.
Es presenten els procediments i canals de comunicació, seleccionant, segons el tipus de
comunicació, diferents opcions de canals. La descripció d’aquests canals es considera
correcta.
Per tots els motius descrits es considera la proposta en aquest criteri com a ADIENT.
Valoració H.2.B.2: 9,0 punts
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INGENIERIA DE TRAFICO, S.L. (INTRA)
Puntuació total del sobre B:…......32,50 punts

H.2.B.1.- Equip de treball (fins a 35 punts)
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Pel que fa als aspectes a valorar inclosos al primer apartat de la lletra H.2.B.1. (valorables
fins a un màxim de 25 punts):
L'empresa INTRA es presenta conjuntament amb l'empresa FACTUAL Presenten un equip
conjunt de 12 perfils diferents que es distribueixen diferents responsabilitats en el marc dels
6 àmbits d’expertesa mínims requerits en els plecs de contractació. En cada un dels àmbits
d’especialització es presenta un titular com a expert de l’àmbit i recursos adjunts de perfil
tècnic. Alguns dels recursos amb la figura d'adjunts donen suport transversal a més d'un
grup de experts.
L’assignació de recursos en cada un dels àmbits d’especialització compleix amb els
requisits mínims especificats:
1. Direcció: Es presenten dos recursos. un Titular: Sociòleg (21 anys d'experiència) i
un Adjunt a Direcció: Enginyer Telecomunicacions (18 anys experiència).
2. Mobilitat Urbana: Titular: Ambientòloga (13 anys d'experiència). Adjunts: Geògraf (15
anys experiència) i Enginyer Telecomunicacions (15 anys experiència).
3. Transport Públic: Titular: Enginyer Obres Publiques (14 anys experiència), Adjunt:
Enginyer de Camins (10 anys experiència) i Enginyer Camins (5 anys experiència).
4. ITS: Titular: Enginyer Telecomunicacions (18 anys experiència en TIC/ITS). Adjunt:
compartit amb grup de Mobilitat Urbana.
5. Economia del Transport i Mobilitat: Titular: Economista (18 anys experiència). Adjunt:
Llicenciat en ADE (12 anys experiència).
6. Sistemes d'informació i dades: Titular: Enginyer Informàtic (26 anys d'experiència),
Adjunt: Geògrafa (3 anys experiència) + compartit amb grup de Mobilitat Urbana.
Tots els recursos assignats als equips mínims requerits compleixen els requeriments en
coneixements en llengua catalana (Nivell C de la Junta Permanent de Català o equivalent)
i en llengua anglesa (Nivell First Certificate o equivalent).
No es presenta cap àmbit addicional d'especialitat als 6 àmbits mínims requerits en els plecs
d'especificacions, sí en canvi, un ampli suport d’expertesa (titular) i suport qualificat (adjunt)
en cadascun dels 6 àmbits mínims indicats. Es presenten les principals experiències i
formacions dels recursos assignats al servei, amb una descripció breu del tipus de tasques
a desenvolupar en el marc de la contractació. No es presenta la disponibilitat ni l'assignació
tipus de recursos o relació d'esforços a les diferents tipologies de peticions descrites en les
condicions de contractació.
7

AMB INFORMACIÓ 10. Serveis d'assistència tècnica a la direcció
d'AMB Informació en l'àmbit de la mobilitat i el transport
Valoració Sobre B
CPS 17/2020

La formació de l'equip presentat es correcta i alineada a les necessitats de l’equip mínim
per a la prestació del servei.
Valoració del subapartat referent a l’equip de treball de l’apartat H.2.B.1: 12,5 punts
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Pel que fa als aspectes a valorar inclosos al segon apartat de la lletra H.2.B.1. (valorables
fins a un màxim de 10 punts):
Ingeniería de Tráfico S.L., desenvolupa estudis de trànsit, transports, i ordenació del territori
en els seus aspectes relacionats amb la mobilitat. Relació de les principals referències en
àmbits de Mobilitat, Transport Públic i Benchmarking: DIBA (Plans de Mobilitat Urbana dels
municipis de Castellbisbal, Pallejà i St. Andreu de la Barca, que pertany a la redacció dels
Plans de Mobilitat Sostenible als municipis de la 2a corona de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona); UTE PEDALEM BARCELONA (Due Diligence tècnica y comercial del Servicio
Bicing 2.0 de Barcelona); ATM (Assistència tècnica per al desplegament del Pla Director de
Mobilitat, PDM Anàlisi i propostes de millora en relació als mitjans no motoritzats i la
seguretat viària).
Factual presenta certificacions relacionades amb mobilitat, i amb projectes finançats per la
CE: Conceptualització i desenvolupament de l'aplicació de Mobility as a Service "CityTrips";
CIMALSA: projecte TRAILS.
Les experiències i referències presentades compleixen correctament la totalitat dels àmbits
indicats en els plecs de prescripcions tècniques, es destaca l’experiència en l’àmbit
metropolità de Barcelona i la participació en Plans Directors de Mobilitat.
Valoració del subapartat referent a l’experiència i referències de l’apartat H.2.B.1: 8,0
punts
La valoració global de l’apartat H.2.B.1 es considera ADIENT.
Valoració H.2.B.1: 20,5 punts

H.2.B.2.- Metodologia (fins a 14 punts)
L’empresa licitadora presenta una metodologia de projecte correcta i adequada al tipus de
serveis a desenvolupar, on es destaca l’ús de metodologies ad-hoc segons el tipus de
petició a desenvolupar. Es presenta un procés de metodologia estàndard per aquest tipus
de serveis, amb l’ús d’eines concretes com la generació de DAFO’s a l’hora d’elaborar les
diagnosis de les peticions. Es presenta el desenvolupament d’una planificació tipus,
acompanyada d’alguns exemples concrets, amb els corresponents passos adequats al
tipus de tasques a desenvolupar: Preparació equip; Identificació dels problemes; Diagnosi
i definició; Actuació/Informe/estudi; Seguiment. No s’identifica una proposta de
planificació/dimensionament dels equips de suport que es destinaran per a cada acció.
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Per últim, l’empresa licitadora presenta -avaluant-se de forma positiva- un llistat d’eines i
processos de metodologia estàndard les quals es proposen fer ús segons el tipus de tasca
a desenvolupar, així com la disponibilitat de canals de contacte mòbil i compromís de
resposta en menys de 24 hores i la disponibilitat d’un repositori documental i intercanvi via
FTP.
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Per tots els motius descrits es considera la proposta en aquest criteri com a MOLT ADIENT.
Valoració H.2.B.2: 12,0 punts
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MCRIT, S.L (MCRIT)
Puntuació total del sobre B:…......44,5 punts
H.2.B.1.- Equip de treball (fins a 35 punts)
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Pel que fa als aspectes a valorar inclosos al primer apartat de la lletra H.2.B.1. (valorables
fins a un màxim de 25 punts):
MCrit presenta un equip multidisciplinar i flexible de 20 tècnics. Amb un grup principal de
participació com a Responsables d'Àrees i un equip de tècnics de suport. L'empresa
presenta de forma clara i detallada els recursos a assignar en cada àrea de treball,
s’especifiquen els perfils per a l’equip mínim amb els corresponents tècnics de suport i es
presenten també especialistes en equips addicionals afegits a la proposta per part del
licitador. Es presenten suports d'equips en àrees com: Modelització del Transport i BigData;
Processos Participatius; Disseny Gràfic i Comunicació; i Gestió i Administració de Projectes.
L’assignació de recursos en cada un dels àmbits d’especialització compleix amb els
requisits mínims especificats:
1. Direcció: Enginyer de Camins (29 anys d’experiència), Post grau ESADE en Direcció
Estratègica. + Supervisió i Qualitat: Doctor Enginyeria de Camins (33 anys
d’experiència), Màster Harvard en Planificació.
2. Mobilitat Urbana: Llicenciada en Ciències Ambientals, Post grau Ciutat i Territori
Sostenible. Experiència en coordinació d'estudis de Plans de Mobilitat Urbana en
municipis metropolitans (San Cugat, Hospitalet, Badalona, etc.). (15 anys
d’experiència).
3. Transport Públic: Enginyera Camins especialista en Plans i estudis de Transport
Públic, Mobilitat, Modelització d’Infraestructures. (12 anys d’experiència.)
4. ITS: Enginyer Tècnic de telecomunicacions. Informàtic arquitecte de sistemes ,
especialista en ITS, gestió del coneixement i innovació aplicada al planejament
d'infraestructures i serveis públics. Especialista en Software de simulació (31 anys
d’experiència.)
5. Economia del Transport i Mobilitat: Enginyera Camins. Especialista en avaluació
socioeconòmica, planejament urbà regional i estratègic. Professor de curs
professional sobre Avaluació d'inversions en infraestructures i serveis . Responsable
coordinació projectes i propostes europees. (14 anys d’experiència).
6. Sistemes d'informació i dades: Enginyer de camins. especialista en
desenvolupament i gestió de sistemes d'informació i en tecnologies del transport i la
mobilitat. Coordinador de projectes EU relacionats amb la modelització del transport.
(18 anys d’experiència).
Tots els recursos assignats als equips mínims requerits compleixen els requeriments de
coneixements en llengua catalana (Nivell C de la Junta Permanent de Català o equivalent)
i en llengua anglesa (Nivell First Certificate o equivalent).
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Es presenta un equip extens amb una alta especialització en cada una de les diferents
àrees, amb un bon enfocament multidisciplinari i coneixement molt alt de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. Alta experiència internacional. S'inclou un equip tècnic de
suport i ampliació d´especialistes en àrees com: Modelització del Transport i BigData;
Processos Participatius; Disseny Gràfic i Comunicació; i Gestió i Administració de Projectes.
Es presenten, de forma molt detallada, quadres de dedicacions tipus, en hores i
percentatge, per cada membre de l'equip, segons els tipus de tasca descrita en els plecs
de contractació. Es considera una assignació de recursos correcta i adient als perfils
descrits per a cada tasca tipus. La formació dels recursos presentats és molt adequada a
les necessitats de cada rol.
Valoració del subapartat referent a l’equip de treball de l’apartat H.2.B.1: 23,5 punts
Pel que fa als aspectes a valorar inclosos al segon apartat de la lletra H.2.B.1. (valorables
fins a un màxim de 10 punts):
Presenten una àmplia experiència en estudis de transport públic (AMB: Assistència tècnica
per a l’estudi de mobilitat i realització de propostes de transport públic a diferents àmbits de
l’AMB; ATM: Càlcul de la compensació tarifària de l’AMB pel menyscapte dels operadors
de bus interurbà i FGC degut a l’extensió dels títols socials a la segona corona
metropolitana); referències en estudis de mobilitat i plans de mobilitat (ATM: Elaboració
d’una Guia per a la implementació de les Zones de Baixes Emissions, Pla de mobilitat del
Maresme). Per altra banda presenten referències en diverses ponències de mobilitat,
estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) de plans d’ordenació urbana
municipals (POUMS) i d’altres figures de planejament, indicadors de mobilitat, i
arquitectures de Sistemes i tecnologies del transport i la mobilitat.
L’empresa detalla àmplia experiència i referències en participació en projectes de la
Comissió Europea.
Presenten experiència en el desenvolupament de projectes i estudis en l’àmbit de les
Administracions Públiques i de l’àmbit geogràfic de l’àrea metropolitana de Barcelona:
(AMB: Assistència tècnica a intervencions de la direcció o vicepresidència de mobilitat i
transport de l’AMB; ATM: Assistència Tècnica per determinar els paràmetres d'evolució de
demanda de transport públic ).
Les experiències i referències presentades compleixen correctament amb la totalitat dels
àmbits indicats en el plec de prescripcions tècniques, es destaca molt favorablement
l’àmplia experiència presentada en l’àmbit metropolità de Barcelona. Es valora de forma
positiva la certificació d’una amplia relació de projectes i serveis en els àmbits especificats
en els plecs de contractació.
Valoració del subapartat referent a l’experiència i referències de l’apartat H.2.B.1: 9,0
punts
La valoració global d’aquest apartat H.2.B.1 es considera MOLT ADIENT.
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Valoració H.2.B.1: 32,5 punts
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H.2.B.2.- Metodologia (fins a 14 punts)
L’empresa licitadora presenta una metodologia de projecte molt detallada, començant per
un enfocament metodològic general, incloent compromís de temps de resposta a les
diferents peticions que puguin sorgir en el marc de la contractació, i mitjançant mecanismes
d’avaluació continuada. L’empresa presenta la proposta de sistemes estàndard alineats i
adequats a la naturalesa de diferents casos concrets. En aquest sentit, es destaca de forma
positiva la proposta d’ús de metodologies AGILE sustentades en processos SCRUM per a
tasques no definides al 100%, o l’ús de processos de planificació SPRINTS quan l’equip
necessiti planificar i prioritzar multi-tasques. L’empresa MCRIT presenta de forma detallada
metodologies tipus i exemples segons els diferents tipus de peticions que es descriuen en
els plecs de contractació.
No s’identifica una proposta de planificació/dimensionament dels equips de suport que es
destinaran per a cada acció corresponent en aquest apartat de “Metodologia”.
El detall i orientació de les metodologies segons els tipus d’encàrrecs es considera molt
adequada.
Per tots els motius descrits es considera la proposta en aquest criteri com a MOLT ADIENT.
Valoració H.2.B.2: 12,0 punts
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SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. (Sener)
Puntuació total del sobre B:…......38,5 punts
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H.2.B.1.- Equip de treball (fins a 35 punts)
Pel que fa als aspectes a valorar inclosos al primer apartat de la lletra H.2.B.1. (valorables
fins a un màxim de 25 punts):
L'empresa SENER presenta un equip multidisciplinari que cobreix totes les àrees mínimes
requerides i addicionalment ofereix equips especialitzats en Transport Metropolità
ferroviaris i tramvies, en Assegurament de la Qualitat, i en Tractament de dades. També
s'inclou com a reforç un perfil tècnic per a les àrees de Mobilitat Urbana, Economia i SIG.
L’assignació de recursos en cada un dels àmbits d’especialització compleix amb els
requisits mínims especificats:
1. Direcció: Enginyer Superior Ambiental. Especialista en Planificació, Ordenació i
Gestió del Territori. Màster en Logística i Mobilitat (20 anys d’experiència).
2. Mobilitat Urbana: Enginyer de Camins. Especialitat Transports. Màster MBA
Enginyeria per a la gestió d'empreses. (34 anys d’experiència).
3. Transport Públic: Enginyera Camins especialista en Transports, Ports i Urbanisme.
(38 anys d’experiència).
4. ITS: Enginyer Tècnic de telecomunicacions i Enginyeria Superior de
Telecomunicacions. (17 anys d’experiència).
5. Economia del Transport i Mobilitat: Enginyera superior Ambiental. Màster en
Logística Transport i Mobilitat. (20 anys d’experiència).
6. Sistemes d'informació i dades: Enginyer superior informàtic, Llicenciat en Geografia
i Història (22 anys d’experiència).
Tots els recursos assignats als equips mínims requerits compleixen els requeriments en
coneixements en llengua catalana (Nivell C de la Junta Permanent de Català o equivalent)
i en llengua anglesa (Nivell First Certificate o equivalent).
Es presenten les principals experiències i referències de l’equip participant per part de
l'empresa licitadora. La formació dels recursos presentats per als àmbits requerits mínims
és correcta.
Es considera una relació d'experiències correcta ja que per a cada una de les principals
àrees es presenten un mínim de tres recursos amb experiència.
El licitador presenta una organització funcional de l'equip participant. Es destaca
favorablement la inclusió d'una responsable d'Assegurament de la Qualitat juntament amb
el Director i Coordinador tècnic del servei objecte de contractació. Per a cada una de les
àrees d'especialització requerides es presenta una descripció de les principals tasques tipus
a desenvolupar i els diferents recursos de l’equip participant que intervindrien.
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Es presenta una relació detallada de dedicacions genèriques estimades per a cada una de
les àrees i per a cada membre de l'equip tècnic. Es considera una assignació tipus de
recursos adequada a les necessitats descrites en els plecs.
Valoració del subapartat referent a l’equip de treball de l’apartat H.2.B.1: 19,0 punts
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Pel que fa als aspectes a valorar inclosos al segon apartat de la lletra H.2.B.1. (valorables
fins a un màxim de 10 punts):
Presenten experiències relacionades en estudis de transport públic, una àmplia relació de
projectes en mobilitat urbana, plans de mobilitat, ponències de mobilitat, estudis d'avaluació
de mobilitat i indicadors de mobilitat, Arquitectures de Sistemes i tecnologies del transport i
la mobilitat, i la seva experiència en projectes, experiència en projectes i estudis en l’àmbit
de les Administracions Públiques i experiència en projectes i estudis de l’àmbit geogràfic de
l’AMB. També presenten una àmplia participació en Projectes de la Comissió Europea. Les
8 referències més significatives són: Desplegament del PDM. Seguiment i actualització dels
costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB per a l’any 2014; Estudi de Factibilitat
d'una Xarxa de tramvia a Kuala Lumpur; Estudi Informatiu, Projecte Bàsic i Projecte
d'execució de la connexió del TRAM. Implantació d’una xarxa tramviària unificada; Impacte
sobre els tràfics de les vies gestionades per Cedinsa de la supressió dels peatges a
Catalunya i impacte sobre el tràfic de la C-17 en el tram concessionat a Cedinsa; Estudi de
Demanda i Anàlisi Cost – Benefici de la Variant Sud Ferroviària de Bilbao; Due Diligence
Tècnica de la concessió del TRAM en el procés d’estructuració de la re-financiació del
deute; Estudi de Factibilitat del nou STP de la Ciutat de Panamà; Auditoria de tràfic de les
4 Concessions de Cedinsa (C-16/C-17/C-25/C35) per VAUBAN.
Les experiències i referències presentades compleixen correctament amb la totalitat dels
àmbits indicats en el plec de prescripcions tècniques, es destaca molt favorablement
l’àmplia experiència presentada en l’àmbit de les Administracions Públiques. Es valora de
forma positiva la certificació d’una àmplia relació de projectes i serveis en els àmbits
especificats en els plecs de contractació i en especial en els àmbits ferroviaris i
d’infraestructures.
Valoració del subapartat referent a l’experiència i referències de l’apartat H.2.B.1: 8,5
punts
La valoració global d’aquest apartat H.2.B.1 es considera MOLT ADIENT.
Valoració H.2.B.1: 27,5 punts
H.2.B.2.- Metodologia (fins a 14 punts)
L’empresa licitadora presenta una metodologia adequada a les diferents tipologies de
peticions. Degut a que són d’un ampli ventall d’abast, l’empresa proposa un metodologia
flexible agrupant-la per àrees més globals de treball, definint les principals àrees de: Estudis
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de Mobilitat; Estudis d’Oferta i Demanda; Estudis de viabilitat financera i socio-econòmica;
i Altres treballs. Per a cadascun d’aquests àmbits globals definits es descriu una
metodologia tipus, la qual es considera adequada al tipus de serveis a desenvolupar.
Dins l’àmbit metodològic, l’empresa presenta una planificació tipus d’un cas exemple
concret d’una petició de Estudi de Demanda, es considera una planificació ben adequada
a les necessitats del servei, i es valora positivament la descripció de les diferents àrees
funcionals presentades en l’anterior punt de l’Equip de Treball. Es valora positivament la
introducció d’un Pla d’Assegurament de Qualitat en la pròpia metodologia.
SENER descriu i posa a disposició diferents canals de comunicació i intercanvi documental
basada en solucions Microsoft, la qual es considera adequada.
Per tots els motius descrits es considera la proposta en aquest criteri com a MOLT ADIENT.
Valoració H.2.B.2: 11,0 punts
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SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES, SCCL (Sol. Geogràfiques)
Puntuació total del sobre B:…......14,5 punts
H.2.B.1.- Equip de treball (fins a 35 punts)
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Pel que fa als aspectes a valorar inclosos al primer apartat de la lletra H.2.B.1. (valorables
fins a un màxim de 25 punts):
L'empresa Solucions Geogràfiques presenta un equip especialitzat en la Geoinformació i la
Consultoria Territorial. En la presentació de l'equip no s'identifica quins recursos de l'equip
seran els responsables dels diferents àmbits d'especialització indicats en l’equip mínim
requerit. Tampoc queda identificat cap àmbit d'especialització addicional als àmbits mínims
requerits.
Dels sis components de l'equip presentat, hi ha un que -tot no identificar en quin àmbit dels
6 mínims requerits serà responsable/expert- presenta una experiència de 5 anys, quan
l’experiència requerida de l’equip mínim expert és de 6 anys.
L’assignació de recursos en cada un dels àmbits d’especialització es presenta segons:
1. Direcció: Geògraf i Màster en GIS. Expert en Mobilitat Urbana i Transport Públic, ITS
i en l’àmbit econòmic del transport i mobilitat (20 anys d’experiència).
2. Mobilitat Urbana: Enginyer de Camins. (20 anys d’experiència).
3. Transport Públic: Mateix recurs que la Direcció (Geògraf i Màster en GIS) + el suport
del recurs especialista en Mobilitat Urbana.
Es presenten 4 perfils més però no s'identifica amb exactitud el lideratge en cadascun dels
àmbits d'especialització del equip mínim requerit en els plecs de contractació. No
s'identifiquen les posicions de:
4. ITS
5. Econòmica del Transport i Mobilitat
6. Sistemes d'informació i dades
Els quatre perfils presentats a part dels responsables en els àmbits de Direcció, Mobilitat
Urbana, i Transport Públic, tenen el següent perfil professional:
- Expert en sistemes d’informació i analista GIS i de dades (Geògraf i Màster en GIS) (12
anys d’experiència).
- Expert en Mobilitat Urbana i Transport Públic./ Sistemes d’informació i analista GIS
(Geògraf i Postgrau en GIS) (7 anys d’experiència).
- Expert en sistemes d’informació i analista GIS (Geògraf) (5 anys d’experiència).
- Expert en sistemes d’informació i analista GIS (Biòleg i Ambientòleg) (20 anys
d’experiència).
No es considera un equip multi-disciplinar segons les necessitats descrites en els plecs de
la present contractació. Presenten formacions i experiència molt qualificades en els àmbits
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dels sistemes d’informació, GIS, i de dades, però manca l’especialització en alguns dels
àmbits requerits mínims com podria ser l'expert en Economia del Transport i Mobilitat.
Es presenten de forma molt sintetitzada les dedicacions dels membres de l'equip presentats
amb un resum també de tasques. No es considera una descripció de tasques tipus que
representi les necessitats especificades en els plecs de contractació.
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Valoració del subapartat referent a l’equip de treball de l’apartat H.2.B.1: 7,5 punts
Pel que fa als aspectes a valorar inclosos al segon apartat de la lletra H.2.B.1. (valorables
fins a un màxim de 10 punts):
Els de projectes i serveis que presenten només fan referència a l'àmbit de la mobilitat. Els
més rellevants d’aquests projectes són: Ajuntament de BCN (Serveis de gestió de projectes
relatius al desenvolupament del programa Superilles de Barcelona), Aj.de Bellver de
Cerdanya (Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del POUM de Bellver de Cerdanya);
AMB (Actualització de la informació dels polígons d'activitat econòmica (PAE) d’AMB;
Assistència tècnica per a treballs GIS pel Departament de Planificació de Mobilitat i
Transport).
Valoració del subapartat referent a l’experiència i referències de l’apartat H.2.B.1: 3,5
punts
La valoració global d’aquest apartat H.2.B.1 es considera ADIENT.
Valoració H.2.B.1: 11,0 punts
H.2.B.2.- Metodologia (fins a 14 punts)
L’empresa licitadora presenta una metodologia orientada a una assistència tècnica fent ús
del programari GIS Arcgis d’ESRI. Es considera aquesta metodologia d’una especificitat
molt concreta en torn a les necessitats GIS però que no abasta tot el ventall de diferents
tipologies d’informes i peticions que es puguin generar en el marc de la contractació. Sí que
es presenta, a un nivell molt general, una proposta de seguiment i control de tasques
realitzades mitjançant informes i reunions de seguiment, s’adjunta un detall d’una
acta/informe de seguiment sense destacar-se cap element de valor afegit o l’ús de eines o
processos estàndard de metodologia segons el tipus de peticions descrites en els plecs de
contractació.
No s’identifica una proposta de planificació/dimensionament dels equips de suport que es
destinaran per a cada acció corresponent en aquest apartat de “Metodologia”.
L’empresa proposa l’entorn DROPBOX com a eina per a la gestió i intercanvi documental.
Per tots els motius descrits es considera la proposta en aquest criteri com a POC ADIENT.
Valoració H.2.B.2: 3,5 punts
17

AMB INFORMACIÓ 10. Serveis d'assistència tècnica a la direcció
d'AMB Informació en l'àmbit de la mobilitat i el transport
Valoració Sobre B
CPS 17/2020

PUNTUACIONS CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR SOBRE B
Punt.
Màx.

Institut
Cerdà

INTRA

MCrit

Sener

Sol.
Geogràfi.

H.2.B.1. Equip de treball

35

23

20,5

32,5

27,5

11

Subapartat referent a
l’equip de treball

25

15

12,5

23,5

19

7,5

10

8

8

9,0

8,5

3,5

H.2.B.2. Metodologia

14

9

12

12

11

3,5

Puntuació total

49

32

32,5

44,5

38,5

14,5
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Concepte

Subapartat referent a
l’experiència i
referencies

Conclusions:
Analitzades les ofertes, s’informa que l’empresa SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES, SCCL no
ha obtingut la puntuació mínima requerida a l’apartat H del Plec de Clàusules Particulars,
de 17 punts en l’apartat de valoració de l’equip de treball ni de 24 punts del total de criteris
d’adjudicació quina avaluació depèn d’un judici de valor. A tal efecte, i com s’indica en el
Plec de Clàusules Particulars, correspon acordar l’exclusió del present expedient de licitació
de l’empresa SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES, SCCL i no procedir a l’obertura del Sobre C
de la mateixa, relatiu a criteris d’adjudicació de valoració automàtica.
La resta d’empreses: INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA; INGENIERIA
DE TRAFICO, S.L.; MCRIT, S.L i SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A., han obtingut la
puntuació mínima requerida a l’apartat H del Plec de Clàusules Particulars de 17 punts en
l’apartat de valoració de l’equip de treball i de 24 punts del total de criteris d’adjudicació
quina avaluació depèn d’un judici de valor, per a procedir a l’obertura dels respectius Sobres
C de dites empreses, relatiu a criteris d’adjudicació de valoració automàtica.
A tal efecte s’emet el present informe de valoració de criteris dependents d’un judici de valor
(Sobre B) i s’eleva a la Mesa de contractació.
Barcelona, a la data que consta a la signatura electrònica
Ramon Pruneda i Felip
Director Tècnic d’AMB Informació i Serveis, S.A.
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