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INFORME D’INICI D’EXPEDIENT 11/2021
En el marc de la seva política de seguretat i protecció de les dades que custodia, AMB
INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A. (en endavant, AMB INFORMACIÓ) disposa d’un Centre de
Processament de Dades (CPD), dins d’una sala d’alta seguretat a la seva seu de la Via
Laietana, 33 de Barcelona, on s’allotja la seva infraestructura IT i de comunicacions.
Aquesta instal·lació requereix d’un servei de manteniment que garanteixi el seu correcte
funcionament i el perfecte estat de conservació de cara a prevenir possibles avaries i,
en cas que aquestes es produeixin, poder-les solucionar.
En aquest sentit, l’objecte principal del present contracte és el manteniment del CPD,
dels seus sistemes informàtics així com del subministrament i manteniment del
llicenciament necessari per al seu ús i funcionament, 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, per a l’execució
del servei amb la màxima garantia de qualitat i seguretat.
En concret, es demana un projecte de millora de l’actual sistema de CPD, el
manteniment preventiu i correctiu del hardware, el manteniment de la sala on es troba
ubicat, el manteniment del software i de les llicències i el suport especialitzat per a la
gestió del CPD.
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. De 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 vint-i-quatre (24) mesos, amb possibilitat d’acordar-ne dues
pròrrogues de dotze (12) mesos addicionals cadascuna d’elles, per un total de vint-iquatre (24) mesos més. 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 de servei; igualment, en el cas d’exercici de les pròrrogues
previstes de dotze (12) mesos cadascuna d’elles, quedant-ne subordinat al crèdit que es
consigni als corresponents pressupostos o a l’encomana de servei.
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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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