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0. INTRODUCCIÓ
El present plec té com objectiu fixar les condicions tècniques a les quals hauran d’ajustar-se
els treballs a realitzar.
Així mateix, es descriuen les característiques i contingut de les ofertes a presentar, i els
criteris que serviran de base, tant per a l’adjudicació dels treballs com perquè els mateixos
siguin acceptats per la direcció de l’assistència tècnica.
La direcció de l’assistència tècnica dependrà de l’Àrea de Mobilitat de l’Autoritat del Transport
Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de
l’Àrea de Barcelona (ATM, d’ara endavant).
El Servei de Mobilitat de l’ATM serà el responsable del seguiment i gestió dels treballs
objecte del contracte.
1. CONTEXT
Segons la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica (en endavant,
LCCTE), els municipis de més de 50.000 habitants i els municipis de més de 20.000 habitants
que superin els valors límits de contaminants regulats en el Reial Decret 102/2011, de 28 de
gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire hauran d’aprovar, abans del 2023, plans de
mobilitat urbana que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions
derivades de la mobilitat, incloent entre d’altres Zones de Baixes Emissions (ZBE, d’ara
endavant) abans del 2023.
S'entén per zona de baixa emissió l'àmbit delimitat per una Administració pública en exercici
de les seves competències dins del seu territori, de caràcter continu, i en qual s'apliquen
restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat del aire i
mitigar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, d'acord amb la classificació dels vehicles
pel seu nivell d'emissions amb conformitat amb allò establert al Reglament General de
Vehicles vigent.
Així doncs, a finals de 2019 es va crear el grup de treball per ZBE als municipis del Sistema
Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB). Aquest grup també ha mantingut
reunions amb municipis de tota Catalunya.
El grup ha treballat diversos aspectes vinculats a la implementació d’una ZBE (actuacions a
implementar, marc normatiu, senyalització, mesures per implementar la restricció...) i en el
qual es va detectar com a aspectes clau:
•

Necessitat d’homogeneïtzar la implantació de ZBE, tant de les noves ZBE com amb
les existents (ZBE Rondes de Barcelona, ZBE Sant Joan Despí i ZBE Sant Cugat del
Vallès), tant amb els criteris com amb les exempcions.

•

Els dos aspectes més complexos per a la implementació de les ZBE a escala
municipal són el sistema de control d’accés i la gestió de les sancions.

•

En relació al sistema de control d’accés es veu necessari el suport / gestió d’una
administració supramunicipal (com l’ATM).

•

En relació al sistema de gestió de sancions es considera oportú gestionar-ho a escala
municipal, podent donar-se diferències quant a la tecnologia i automatització entre
els municipis.
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En aquest sentit, va sorgir la necessitat d’elaborar una plataforma de gestió conjunta de la
ZBE per facilitar-ne la implantació als municipis afectats per la LLCTE de l’àmbit SIMMB i que
fos oberta a qualsevol municipi de Catalunya.
Els darrers mesos s’ha estudiat els diferents models d’organització i gestió de les Zones
de Baixes Emissions per a municipis de més de 20.000 habitants fora de l’àrea
metropolitana de Barcelona per tal de detectar el model més adient per donar cobertura
als municipis que es veuen afectats per LLCTE.
S’han plantejat les bases per dimensionar i configurar l’esquema de funcionament tant a
nivell tecnològic com en el marc legal i de governança en el qual es basen les ZBE.
L’assistència tindrà en compte, i haurà de conèixer, els documents previs elaborats, així com
el full de ruta per la plataforma de gestió i tots els documents relacionats amb la implantació
de ZBE que en qualsevol cas seran facilitats per l’ATM un cop se li adjudiqui el contracte.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta assistència tècnica és donar suport a l’ATM en el disseny, governança,
dimensionament tecnològic de la plataforma de gestió conjunta de les Zones de Baixes
Emissions així com les necessitats funcionals sorgides en la prestació dels serveis per tal de
garantir el correcte desenvolupament i implantació de la plataforma, tot considerant els
treballs que l’ATM ha realitzat els darrers mesos i , de conformitat amb el què s’estableixi al
present plec de prescripcions tècniques i al plec de clàusules administratives particulars.
L’assistència que és objecte de contractació, haurà de prestar a l’ATM els mitjans humans
durant la vigència del contracte que resultin necessaris a més dels mitjans materials
adequats per al desenvolupament dels treballs.
És per tant un servei continuat per donar suport a l’ATM en la realització dels treballs per a
la creació, implantació i gestió d'una eina de gestió de l'accés de vehicles als centres urbans.
Les tasques a desenvolupar (de forma no limitativa) són les següents:
•

Seguiment i coordinació dels diferents agents i equips de treball que desenvoluparan
la plataforma per la gestió de les Zones de Baixes Emissions

•

Suport tècnic en la definició dels rols dels diferents agents (ATM, Ajuntaments,
Generalitat i altres)

•

Suport tècnic en la definició del calendari en base a les tasques i subtasques del full
de ruta plantejat

•

Suport tècnic i legal en la definició de la governança de la plataforma

•

Suport tècnic i seguiment del desenvolupament i implementació de la plataforma pel
correcte funcionament informàtic

•

Suport tècnic en el desenvolupament i implementació de les Oficines d’Atenció a la
Ciutadania

•

Altres tasques relacionades que puguin ser requerides per la direcció del contracte
pel correcte desenvolupament de la plataforma de gestió per les zones de baixes
emissions.
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3. ACTIVITATS I FUNCIONS
Les activitats i funcions a realitzar en la present assistència tècnica són:
Seguiment i coordinació dels diferents agents i equips de treball que desenvoluparan
la plataforma per la gestió de les Zones de Baixes Emissions
Caldrà que l’assistència tècnica doni suport en les tasques de secretaria tècnica (convocar
reunions, elaborar les actes, preparar la documentació necessària...), així com coordinar
els diferents agents involucrats pel correcte desenvolupament de la plataforma.
Així mateix l’assistència tècnica serà l’encarregada de fer el seguiment i control de l’empresa
responsable del desenvolupament de la plataforma per tal d’assegurar que executen el
correcte disseny funcional de la plataforma i segueixen el full de ruta establert entre d’altres
funcions.
Caldrà que la present assistència tècnica informi a la direcció dels treballs sobre els possibles
riscos i problemes tècnics, inclosos els informàtics, legals i administratius que puguin sorgir
durant la creació, implantació i manteniment de la plataforma.

Suport tècnic en la definició dels rols dels diferents agents (ATM, Ajuntaments,
Generalitat i altres)
L’equip consultor prestarà suport tècnic i legal en relació a la definició dels diferents rols que
tindran els agents involucrats en la plataforma.
Per un costat l’assistència tècnica haurà de detallar quin és el paper que representarà l’ATM
i la Generalitat i quina vinculació tindran amb la plataforma.
Per un altre costat, a partir de les reunions amb els municipis caldrà plantejar el paper que
tindran els diferents Ajuntaments que vulguin fer ús de la plataforma a partir dels recursos i
les necessitats dels mateixos. Si la Direcció de l’Assistència ho considera caldrà que
l’assistència tècnica assisteixi també a la Taula de ZBE dels municipis del SIMMB.
Per últim, s’haurà de definir el rol que puguin tenir altres agents implicats, com pot ser la
institució que proporcioni les bases de dades de les matrícules i l’etiqueta que correspongui.
Suport tècnic en la definició del calendari en base a les tasques i subtasques del full
de ruta plantejat
A partir del full de ruta treballat aquests darrers mesos, el contractista acabarà d’ajustar les
tasques i subtasques que consideri, prèvia validació de la Direcció del projecte (ATM) i ho
ajustarà en el calendari per tal de que a finals a mitjans de 2023 la plataforma pugui estar
operativa.
L’assistència tècnica també haurà d’elaborar un quadre de comandament del procés de
creació i implantació per detectar la dependència de tasques i per garantir una bona
coordinació entre elles, com per detectar punts crítics o també ajustar la seva idoneïtat
temporal al pas dels mesos.
Per a cada tasca es detallarà els agents involucrats així com les persones responsables si
s’escau diferenciant les diferents fases, així com els camins crítics que pot tenir el projecte.
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Suport tècnic i legal en la definició de la governança de la plataforma
Caldrà que l’assistència tècnica doni suport en la definició de la governança tant a nivell
legislatiu com de tecnologia, assegurant que tots els fluxos d’informació proposats tenen
validesa legal i també permetent el flux de dades correcte per poder gestionar les diferents
ZBE, com per exemple: detectar la matricula del vehicle, validar si el vehicle té o no permís
per accedir a la ZBE (considerant l’etiqueta del vehicle i les possibles exempcions que hi
pugui haver), sancionar en cas que el vehicle no estigui autoritzat per accedir a la ZBE, etc.
El contractista haurà de donar suport redactant els convenis i acords necessaris amb els
diferents Ajuntaments, així com d’altres agents per definir les necessitats en clau de
governança de la plataforma i les seves dades, així com haurà de fer el seguiment dels
convenis per assegurar la seva aprovació i signatura definitiva.

Suport tècnic i seguiment del desenvolupament i implementació de la plataforma pel
correcte funcionament informàtic
Per tal de dur a terme el desenvolupament de la plataforma, l’assistència tècnica revisarà els
documents elaborats per l’ATM i procedirà a definir l’esquema de funcionament a nivell
tecnològic així com un disseny preliminar per tal de que després l’empresa responsable del
desenvolupament de la plataforma pugui dur a terme la creació de la plataforma.
Aquestes tasques inclouran el dimensionament de la plataforma, que haurà de considerar
totes les funcionalitats necessàries: des de la recepció de les consultes, la determinació
sobre l’etiqueta del vehicle, l’anàlisi de les exempcions que puguin demanar els municipis i
el retorn de la informació, entre d’altres.
L’assistència tècnica elaborarà els plecs tècnics i els informes de necessitats de futures
licitacions necessàries per tal que la plataforma pugui estar operativa amb la missió essencial
de donar resposta a la consulta de si un vehicle pot circular per la ZBE i si no ho és, indicar
el motiu i la sanció que li sigui aplicable. La plataforma es connectarà a la informació que
arribi de les càmeres de detecció de vehicles dels municipis i als sistemes de resposta.
Així mateix, per tal d’assegurar que la plataforma és clara i usable per totes les
administracions involucrades, l’assistència tècnica haurà d’elaborar la guia d’estil i
d’usabilitat.
Un cop l’empresa responsable del desenvolupament de la plataforma (adjudicataris de les
licitacions posteriors) s’incorpori al projecte, l’assistència tècnica serà l’encarregada de ferne el control i seguiment, i garantir que es compleix el calendari del projecte pel que fa al
desenvolupament informàtic de la plataforma, així com validar i avaluar-ne el funcionament.
Finalment, prèviament a la implementació, l’assistència tècnica farà proves prèvies per
detectar possibles errors informàtics i de funcionament general i donarà les instruccions per
corregir-los.
L’assistència tècnica també definirà l’eina de gestió municipal que faciliti la gestió de tot el
procés d’emmagatzemar la informació que arribi de les càmeres, l’enviament a la plataforma
i, quan retorni la informació de la plataforma, la gestió del procés sancionador municipal.
Així mateix, l’assistència tècnica caldrà que doni suport en la revisió i coordinació a altres
projectes tecnològics que s’implementin en el marc de l’ATM i que generin sinèrgies o
interaccions amb el projecte de plataforma de ZBE.
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Suport tècnic en el desenvolupament i implementació de les Oficines d’Atenció a la
ciutadania
Per la posada en servei de la plataforma caldrà disposar d’Oficines d’Atenció per a respondre
consultes i per a que es puguin tramitar les exempcions. Es demanarà a l’assistència tècnica
que cooperi en el procés de definició de les accions necessàries per tal que les oficines
puguin realitzar les funcions assignades coordinant les reunions necessàries amb els agents
públics que pertoqui, així com, si s’escau redacti els protocols necessaris per facilitar el
treball a les persones encarregades de gestionar i atendre a les Oficines d’Atenció a la
ciutadania.
Altres tasques relacionades amb l’assistència que puguin ser requerides per la
direcció del contracte (ATM) pel correcte desenvolupament de la plataforma de gestió
per les zones de baixes emissions
L’assistència tècnica donarà suport a l’ATM en l’elaboració dels plecs tècnics i altres informes
de futures licitacions necessàries per tal que la plataforma per tal que estiguin operatius el
programa de suport a la gestió municipal, el manteniment de la plataforma i els aspectes
tècnic administratius. També farà les tasques de direcció dels treballs donant suport a l’àrea
de mobilitat de l’ATM.
Així mateix, tenint en compte el caràcter ambiental en que es basa el projecte, caldrà donar
suport en aspectes de caire ambiental que pugui requerir la direcció dels treballs, de manera
que l’assistència tècnica pugui esdevenir un interlocutor vàlid amb ajuntaments i altres
agents per tal de valorar decisions a prendre en relació a la valoració d’impactes ambientals,
justificacions de caire ambientals que es prenguin al llarg del projecte, càlcul de requeriments
ambientals per donar compliment a la normativa dels fons europeus amb els que es finança
el projecte de la plataforma ZBE, etc.
Documents a lliurar
El consultor per a cada fase dels treballs i les anàlisis específiques haurà d’entregar els
documents i taules corresponents, a través dels canals pertinents. El consultor caldrà que
realitzi documents executius de cada una de les fases dels treballs que puguin ésser
susceptibles de ser ihcorporats en presentacions que l’ATM hagi de dur a terme en l’àmbit
d’aquest projectea més d’elaborar les actes de totes les reunions a les que assisteixi.
Lliurament dels treballs
Tota la documentació presentada haurà de poder-se obtenir exactament a partir del seu
corresponent arxiu informàtic.
Els formats d’arxiu admesos per a la presentació dels treballs han de ser llegibles per algun
dels següents paquets de programes:
a) MS-Office 365 (MSWord, MSExcel, MSAcces, MSPower Point, MS Project)
b) SPSS per a Windows, versió 19
c) AutoCAD 2014 per a Windows
d) ArcGIS per a Windows, versió 10.5
e) Editor d’arxius ASCII
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4. FORMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS
Els treballs es realitzaran d’acord amb el calendari del programa de treball presentat en
l’oferta i que passarà a ser part integrant del contracte d’adjudicació.
Dins dels 10 dies següents a la data de la signatura del contracte, l’empresa adjudicatària
haurà de lliurar a l’ATM el programa de treball per a la seva acceptació definitiva. L’ATM
resoldrà sobre el programa de treball dins d’un termini de 5 dies comptats a partir de la data
de lliurament, entenent-se que la resolució podrà introduir modificacions, sempre que no
contravinguin les condicions d’execució del contracte.
Durant la realització de les diferents fases, l’adjudicatari haurà de facilitar a la direcció de la
contractació qualsevol informació sol·licitada amb un termini màxim de lliurament de 5 dies
hàbils.
A cada reunió de seguiment l’adjudicatari haurà de lliurar un document de seguiment amb els
treballs realitzats i la programació actualitzada dels que falten per executar.
L’adjudicatari serà el responsable de tots els seus treballs de producció, així com dels
documents elaborats amb l’ATM o amb qualsevol altre col·laborador que participi en aquesta
prestació de serveis.
L’ATM per a dur a terme el control de l’execució del contracte realitzarà les funcions que es
detallen tot seguit:
•

Dirigir i supervisar la realització dels treballs.

•

Aprovar el programa dels treballs, que passarà a ser document contractual.

•

Determinar i fer complir les normes de procediment.

•

Proposar l’abonament dels treballs realitzats d’acord amb el programa previst.

El consultor designarà un cap d’assistència tècnica les funcions principals del qual seran:
•

Organitzar l’execució de l’assistència tècnica i posar en pràctica les ordres de la
direcció de l’assistència tècnica.

•

Representar a l’equip tècnic com a interlocutor únic en les seves relacions amb la
part contractant.

•

Sotmetre a la direcció de l’assistència tècnica el programa de treball i altres propostes
que es determinen en el present plec per a la seva aprovació.

•

Observar i fer observar les normes de procediment.

•

Proposar a la direcció de l’assistència tècnica les modificacions que consideri
convenients per a millorar-ne els resultats.

•

Presentació dels treballs als membres de la Comissió de la ZBE o altres
organismes/administracions/empreses/...

•

Redacció de les actes de les reunions a les que assisteixi, tasca que podrà delegar
en una persona del seu equip, de forma acordada amb la direcció de l’assistència
tècnica.

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació per procediment obert dels serveis: “Assistència tècnica per
al disseny preliminar, la governança, el dimensionament tecnològic i les necessitats funcionals d’una plataforma
de gestió conjunta de les ZBE”

8

L’ATM coordinarà i facilitarà l’accés de l’equip tècnic contractat a les dades obtingudes i a la
documentació metodològica utilitzada per qualsevol altre organisme oficial, d’acord amb les
seves possibilitats. També facilitarà les credencials pertinents a l’equip consultor quan el cap
de l’assistència tècnica ho sol·liciti, sempre que la direcció ho consideri convenient.
Qualsevol metodologia tècnica que s’utilitzi per part de l’assistència haurà de ser acceptada
prèviament per l’ATM. Així mateix, els membres de l’equip de l’empresa adjudicatària hauran
de tenir disponibilitat horària per assistir a les reunions que es planifiquin.
Els textos escrits es presentaran mecanografiats necessàriament en format A4 vertical. Els
plànols, i els gràfics que no acompanyin text, es presentaran en format A4 o A3. La
documentació lliurada complirà les normes descrites al “Manual d’Estil de l’ATM”. Es lliuraran
en format digital.
El consultor s’haurà de subjectar durant la redacció del treball a les prescripcions
determinades sobre presentacions per part de l’ATM, d’acord amb el format més adient.
5. RECURSOS HUMANS
Per a l’execució del contracte és necessària la incorporació d’un equip experimentat en
diferents àmbits que doni suport a la Direcció del Projecte.
El licitador ofertarà els corresponents equips de treball mínim, amb els perfils adients de
persones suficientment qualificades, per portar a terme el servei complint els objectius, els
terminis de lliurament i la qualitat exigible.
Composició mínima de l’equip de treball:
Perfil

Responsabilitat

Un/a enginyer/a
superior o graduat/da
amb màster expert
en mobilitat com a
Cap de l’Assistència
Tècnica

És el màxim responsable de l’assistència tècnica, per tant serà
responsable de la gestió i supervisió del servei en les condicions
descrites en aquest plec. Les seves principals tasques (de forma
no limitativa) són:
•

Gestionar el projecte per a la correcte implantació

•

Interlocució amb l’ATM

•

Coordinació i supervisió de les tasques dels diferents
equips de treball per la plataforma de ZBE

•

Anticipar riscos i problemes

•

Suport i assessorament a l’ATM en:
•

Definició dels rols dels agents principals

•

Definir el disseny preliminar
tecnològica i funcions.

•

Definir el marc legal i de governança en el qual es
basarà la plataforma.

•

Altres tasques de coordinació i suport per al
correcte desenvolupament i implantació de la
plataforma

i

l’arquitectura
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Un/a enginyer/a
superior o tècnic/a,
llicenciat/da o
graduat/da expert en
mobilitat

Dos/dues
enginyers/es
superiors o tècnics/es
o graduats/des en
informàtica o de
telecomunicacions

Un/a llicenciat/da o
graduat/da en dret,
amb coneixements en
la planificació i gestió

Les seves principals tasques (de forma no limitativa) són:
•

Redacció dels informes, actes i altra documentació
necessària

•

Coordinació dels treballs interns de la consultoria

•

Anticipar riscos i problemes

•

Suport i assessorament a l’ATM juntament amb el Cap de
l’assistència tècnica en:
•

Definició dels rols dels agents principals

•

Definir el disseny preliminar
tecnològica i funcions.

•

Definir el marc legal i de governança en el que es
basarà la plataforma.

•

Altres tasques per al correcte desenvolupament i
implantació de la plataforma

i

l’arquitectura

Les seves principals tasques (de forma no limitativa) són:
•

Gestionar, controlar i fer el seguiment del projecte per a la
correcte implantació dels sistemes tecnològic

•

Assegurar
que
l’empresa
responsable
del
desenvolupament de la plataforma defineix l’Arquitectura
d’Aplicacions més adequada pel projecte

•

Garantir la idoneïtat de les proves a dur a terme sobre els
sistemes en desenvolupament i implantació per avaluar
convenientment la qualitat del programari

•

Coordinar i treballar amb els diferents actors del projecte
(ajuntaments, proveïdors tecnològics, assistències
tècniques, etc.) la implantació del Sistema de Gestió de la
Seguretat de la Informació del Projecte.

•

Assegurar que el disseny de la plataforma sigui usable i
accessible per les persones usuàries

•

Assegurar l’execució de proves de rendiment i estrès per al
correcte funcionament de la plataforma

•

Altres tasques de coordinació i suport a l’empresa
responsable del desenvolupament de la plataforma per al
correcte desenvolupament i implantació de la plataforma

Les seves principals tasques (de forma no limitativa) són:
•

Actuar com a assessor legal per a la correcte implantació
de la plataforma
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de la mobilitat o el
transport

Un/a llicenciat/da o
graduat/da expert en
medi ambient i
mobilitat

•

Coordinar, redactar si s’escau i supervisar els convenis
pertinents amb els diferents agents

•

Coordinar, redactar si s’escau i supervisar tota la
documentació legal necessària per al correcte
funcionament de la plataforma

Les seves principals tasques (de forma no limitativa) són:
•

Interlocució amb l’ATM

•

Redacció dels informes, actes i altra documentació
necessària

•

Coordinació dels treballs interns de la consultoria

•

Anticipar riscos i problemes

•

Suport i assessorament
mediambientals

a

l’ATM

en

aspectes

S’espera del Cap de l’assistència tècnica la coordinació i direcció de l’equip que integri
aquesta assistència així com de la resta d’agents involucrats en el desplegament de la
plataforma i la interlocució amb l’ATM.
L’experiència professional, i la dedicació mínima estimada que s’exigeix per a cada perfil és
la següent:
Perfil
Cap de l’Assistència
Tècnica

%
Dedicació
mínima *

Experiència/Coneixements

9%

Cal que acrediti una experiència mínima de 15
anys en mobilitat en l’àmbit objecte d’aquesta
assistència tècnica.

Un/a enginyer/a
superior o tècnic/a,
llicenciat/da o
graduat/da expert
en mobilitat

21%

Cal que acrediti una experiència mínima de 5 anys
en mobilitat en l’àmbit objecte d’aquesta
assistència tècnica.

Un/a enginyer/a
superiors o
tècnics/es o
graduats/des en
informàtica o de
telecomunicacions

21%

Cal que acreditin una experiència mínima de 10
anys en projectes de software obert en l’àmbit
objecte d’aquesta assistència tècnica.

Un/a enginyer/a
superiors o
tècnics/es o
graduats/des en
informàtica o de
telecomunicacions

24%

Cal que acreditin una experiència mínima de 5
anys en projectes de software obert en l’àmbit
objecte d’aquesta assistència tècnica.
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Un/a llicenciat/da o
graduat/da en dret,
amb coneixements
en la planificació i
gestió de la
mobilitat o el
transport

9%

Cal que acrediti una experiència mínima de 5 anys
en la planificació i gestió de la mobilitat o el
transport, que actuarà puntualment com a assessor
legal en aquells àmbits que sigui requerit.

Un/a llicenciat/da o
graduat/da expert
en medi ambient i
mobilitat

15%

Cal que acrediti una experiència mínima de 5 anys
en la aspectes relacionats amb la mobilitat i el medi
ambient.

* Aquest % de dedicació es refereix al total de dedicació prevista per part de tot l’equip per a l’execució
del contracte.

L’ATM es reserva el dret de verificar les capacitats del personal que participa en el servei en
qualsevol moment i rebutjar-lo en cas que no compleixin amb els requisits exigits. Les
despeses que es derivin com a conseqüència de canvis en l’equip de treball aniran a càrrec
de l’adjudicatari.
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir l’equip de treball adscrit al contracte durant tota
la vigència d’aquest. En cas que s’hagi de produir la substitució d’algun membre de l’equip,
que no sigui per causes de força major, l’adjudicatari ho comunicarà a ATM i la substitució
s’haurà de fer per un perfil que com a mínim tingui les mateixes característiques
professionals i tècniques que les exigides en aquesta clàusula.
En el supòsit que el personal adscrit a aquest servei disposi de certa titulació acreditada i/o
experiència que sigui valorada com a criteri de valoració, si per qualsevol motiu han de ser
substituïts, la persona que el substitueixi haurà d’acreditar la mateixa titulació i/o experiència.
A més, en cas de substituir algun membre de l’equip de treball, s’exigirà el següent:
•

Un període de formació, a càrrec de l’adjudicatari, pel nou membre que s’incorpori a
l’execució del contracte.

•

Un període de coexistència, d’un mínim de 15 dies, entre la persona que causa baixa
i la persona que s’incorpora.

L'entitat adjudicatària es compromet a posar en marxa tots els recursos humans i materials
que siguin necessaris per al correcte desenvolupament de l'objecte del contracte, sent de la
seva competència la relació jurídica o laboral del personal i les substitucions de persones
que poguessin ser necessàries per a la correcta i eficaç prestació de l'objecte del contracte.
En aquest ordre de coses, es fa constar que l’ATM queda desvinculada, a tots els efectes,
de qualsevol relació laboral amb el personal de l'entitat adjudicatària.
6. CONDICIONS D’EXECUCIÓ
A continuació es detallen les condicions d’execució del contracte.
6.1. LLOC D’EXECUCIÓ
Els adjudicataris treballaran principalment des de les seves instal·lacions però podran
ser també requerits a reunions en oficines ubicades a l’àmbit SIMMB.
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6.2. TERMINIS D’EXECUCIÓ
El contracte tindrà una durada de 12 mesos i es podrà prorrogar per períodes màxims
de 12 mesos, fins a una durada total màxima de 36 mesos.
Qualsevol modificació en els terminis de lliurament, parcials o finals, haurà de ser
informada per la direcció de l’assistència tècnica i aprovada per l’ATM. Durant la
realització de les diferents fases, el consultor haurà de facilitar a la direcció de
l’assistència tècnica qualsevol informació sol·licitada, amb un termini màxim de
lliurament de 5 dies hàbils.
6.3. QUALITAT DEL SERVEI I TREBALLS REALITZATS
Com a norma general el format de la documentació a lliurar seguirà els criteris que
s'acordin entre l’ATM i l’adjudicatari.
Abans de l'inici dels treballs, s'establiran procediments corresponents al seguiment dels
treballs, control de la documentació, preparació i seguiment dels plans de control,
realització de proves i revisió de documentació.
Els adjudicataris redactaran l'acta de les reunions de seguiment a les quals assisteixen
amb o en representació de l’ATM.
6.4. CLÀUSULA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’ATM tindrà la propietat intel·lectual de tota la documentació que genera el consultor a
requeriment de l’ATM. Qualsevol divulgació de la informació, requerirà del permís exprés de
l’ATM.
L’empresa adjudicatària no podrà fer ús de la informació que l’ATM faciliti per cap altra
finalitat que no sigui donar resposta al treball encomanat. Qualsevol altre ús sense la deguda
autorització de l’ATM donarà lloc a les responsabilitats que en el seu cas es derivin en
aplicació de l’ordenament jurídic vigent, així com també, en el seu cas, a la resolució del
contracte.
La signatura del corresponent contracte suposarà la formalització i acceptació del pacte de
confidencialitat.
6.5. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L'adjudicatari tractarà les dades de caràcter personal a què accedeixi com a conseqüència
de l'execució d'aquest contracte de conformitat amb allò establert a la normativa vigent en la
matèria.
L'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l'ús adequat de la informació que es pugui
obtenir per tal de protegir les dades personals, al llarg de tota la fase de realització de
l'objecte del contracte i també una vegada finalitzada sobre la base de les normatives
internacionals sobre això i de compliment obligat, entre ells i expressament, el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
de les dades esmentades, així com qualsevol altra normativa nacional i de la Unió Europea
que sigui aplicable en matèria de protecció de dades i en relació amb les dades personals a
què té accés durant la vigència d'aquest contracte per a la validació amb targeta bancària
EMV sense contacte a la T-mobilitat.
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L'incompliment d'aquestes obligacions constitueix la infracció tipificada a la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, sens
perjudici de les responsabilitats exigides davant la jurisdicció ordinària.
7. PROPOSTA TÈCNICA
A continuació es detalla la documentació que ha d’incloure el licitador d’aquesta l’Assistència
Tècnica en el Sobre B, de criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.
Aquest sobre B inclourà una oferta - proposta tècnica amb el següent contingut:
A. Metodologia de treball
Definició i concreció de la metodologia que s’utilitzarà per la realització de les següents
tasques citades en el present plec:
•

Suport en la coordinació dels diferents agents i equips de treball que desenvoluparan
la plataforma per la gestió de les Zones de Baixes Emissions

•

Suport tècnic en la definició dels rols dels diferents agents (ATM, Ajuntaments,
Generalitat i altres)

•

Suport tècnic en la definició del calendari en base a les tasques i subtasques del full
de ruta plantejat

•

Suport tècnic i legal en la definició de la governança de la plataforma

•

Suport tècnic i seguiment del desenvolupament i implementació de la plataforma pel
correcte funcionament informàtic

•

Suport tècnic en el desenvolupament i implementació de les Oficines d’Atenció a la
ciutadania

B. Equip humà
•

Organització dels recursos

•

Experiència dels membres de l’equip

•

Activitats a desenvolupar i temps de dedicació per cada membre de l’equip

Dins del sobre B cal incloure el programa de treball previst pel licitador, malgrat que
és un aspecte que no serà objecte de valoració del sobre B.
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pàgines, lletra Arial 11
interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, ni el programa de treball). En cas de
voler afegir els currículums cal incloure’ls com un annex a l’oferta i no computaran a efectes
del nombre de pàgines.
NOTA IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “B” no hi podrà haver cap referència ni a
l’oferta econòmica ni cap referència del gènere dels membres de l’equip atès que tant
l’aspecte econòmic com la informació relativa al gènere dels membres de l’equip seran
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objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics a incloure en el sobre “C”.
La revelació d’aquestes referències en el sobre “B” serà causa d’exclusió.

Xavier Sanyer Matias
Cap de Servei de Mobilitat
Signat electrònicament

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació per procediment obert dels serveis: “Assistència tècnica per
al disseny preliminar, la governança, el dimensionament tecnològic i les necessitats funcionals d’una plataforma
de gestió conjunta de les ZBE”

15

