AMB INFORMACIÓ 03. Informe d’inici d’expedient
Serveis informàtics per al desenvolupament de nous mòduls i eines per a la gestió del sistema d’informació i
tarifació social.
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AMB Informació i Serveis (en endavant, AMB Informació), en tant que òrgan de gestió
directe de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, coordina diversos projectes de mobilitat
sostenible i transport públic impulsats per AMB Mobilitat.
Actualment, disposa d’un Sistema d’Informació de Tarifació Social (en endavant, SITS
ONE) on s’engloben les funcionalitats de gestió i tramitació de títols propis de caire social
i, també, d’altres títols propis i serveis que es gestionen des d’AMB Informació.
En aquest context, l’objecte de la contractació és el d’evolucionar cap al sistema únic de
gestió de tots els serveis de tarifació social i mediambiental, gestionar les bases de
dades per a dur a terme una gestió integral de tots els títols i serveis gestionats des
d’AMB Informació, garantir el correcte funcionament del SITS ONE mitjançant el
manteniment correctiu i evolutiu, desenvolupar nous mòduls i eines de les aplicacions
de backoffice i webs públiques orientades al ciutadà, actualització continuada dels
serveis i eines d’integració de l’Administració Oberta de Catalunya, i desenvolupament
d’evolutius i correctius per a la connexió i sincronització amb els sistemes interns d’AMB
Informació.
Atesa la insuficiència de mitjans personals per a dur a terme l’objecte del contracte
descrit, doncs es requereixen equips humans especialitzats en la matèria, es considera
necessària la contractació del servei esmentat, mitjançant l’inici d’un procediment obert
de contractació.
De tot això resulta la necessitat i la idoneïtat de la contractació, mitjançant procediment
obert, durant un període de vint-i-quatre (24) mesos, sense possibilitat de cap pròrroga.
Per aquest motiu, s’incorporen al present expedient un plec de clàusules particulars i un
plec de prescripcions tècniques.
A més a més, de conformitat amb el que s’indica a la proposta de contractació d’aquest
expedient, el present procediment obert es tramitarà de forma ordinària.
A tal fi, resulta l’existència de crèdit o de finançament, de la corresponent resolució i de
conformitat amb els pressupostos d’AMB INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A per a l’exercici
de l’any 2021, així com per als exercicis dels anys 2022 i 2023, quedant-ne subordinat
al crèdit que es consigni als corresponents i respectius 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
condicions tècniques.
Barcelona, a data de signatura electrònica.

El Conseller Delegat, Joan Maria Bigas Serrallonga
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