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INFORME DE NECESSITAT. EXPEDIENT CPS 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 (en endavant, CPD), dins d’una sala d’alta seguretat a la seva seu de la
Via Laietana, 33, 4rt 1a, 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,
segons els termes que s’establiran als respectius plecs, en els quals, es farà una exhaustiva
descripció de l’actual sistema i dels requeriments tècnics per a l’execució del servei amb la
màxima garantia de qualitat i seguretat.
Concretament, el servei a prestar haurà de tenir en compte els següents aspectes:
1. Projectes de millora de l’actual sistema de CPD, sense modificar-ne l’estructura base,
que inclou el subministrament, configuració i posada en servei d’un nou sistema de
seguretat i encaminament perimetral.
2. Manteniment preventiu i correctiu del hardware, mitjançant la diagnosi i resolució
d’incidències i de reposició d’elements de hardware en cas d’averia.
3. Manteniment de la sala mitjançant sistemes de detecció d’incendis, climatització, SAI,
entre d’altres.
4. Manteniment del software i llicències consistent en l’activació i l’actualització de totes
les versions de software i de les llicències segons es descriurà al plec de prescripcions
tècniques així com del seu manteniment i suport tècnic.
5. Suport especialitzat a la gestió del CPD consistent en dur a terme un registre de tots els
comunicats d’incidències generades als equips i software relatius als serveis de
manteniment prestats.
Atesa la insuficiència de mitjans tècnics i personals per a dur a terme aquests serveis que
requereixen d’equips humans i, especialment, tecnològics dedicats i especialitzats en la matèria.
Atès que no s’ha alterat l’objecte del contracte per a evitar les normes generals de contractació,
procedint-se, com es dirà, mitjançant un procediment obert.
Atès l’exposat anteriorment, i, en interès de complir els principis recollits a la normativa de
contractació pública, s’ha previst treure a concurs mitjançant procediment obert el servei i
subministrament per a l’adequació, manteniment i llicenciament del Centre de Processament
de Dades d’AMB INFORMACIÓ.
El contracte s’ha previst qualificar-lo de mixt donat que ens trobarem, per una banda, amb la
prestació de subministrament de determinats elements per al CPD i, per una altra, la del servei
de manteniment del hardware, software, llicenciament, entre d’altres.
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Atès el disposat a l’article 34,2 de la LCSP entenem que pertoca fusionar ambdues prestacions
en una de sola donat que són completament vinculades i complementàries entre sí, la qual cosa
en determina el seu tractament com a unitat funcional.
En qualsevol cas, cal considerar que la prestació principal objecte del contracte és el servei de
manteniment del CPD, essent la normativa principal d’aquest tipus de contracte la que regirà el
procediment de contractació pel que fa a la preparació y adjudicació.
Tanmateix, es considera que no aplica la divisió en lots, donada la relació entre els diversos
conceptes que abasteixen el servei; el contrari seria contraproduent per a la seva execució,
posant-se en risc l’eficàcia i integritat del propi servei.
Les característiques del servei no impliquen la manipulació directa de la informació i dades
personals incloses al CPD però és evident que sí comporten tenir-hi un accés directe per a la
seva execució.
Cal tenir en compte que ens trobem amb un volum important d’informació i dades personals
que requereixen un nivell de protecció alt; tanmateix, el CPD és el nucli central que concentra
l’activitat diària d’AMB Informació motiu pel qual cal exigir que la seva seguretat i protecció sigui
un dels punts principals a tenir en compte per les licitadores a l’hora de plantejar-ne la seva
oferta, indicant-ne sistemes i protocols que reforcin i incrementin, si s’escau, els nivells
estàndard de seguretat i control respecte de les persones que accedeixen a la informació i dades
personals de l’empresa, per tal de poder-ne fer el seguiment oportú.
En aquest sentit, es considera fonamental exigir uns alts estàndards de seguretat durant el
compliment del contracte, tenint en compte no només les qüestions tècniques de protecció sinó
també les referents als recursos que s’hi puguin destinar, donat que seran aquests els que
tindran veritable accés a la CPD, preveient-se a aquests efectes, metodologies de treball i
planificació orientades a consolidar aquest objectiu extra de salvaguarda.
Pel que fa a la durada de la contractació, es fixarà un termini suficient per tal de donar
continuïtat i estabilitat al servei, tenint en compte que l’activitat diària d’AMB INFORMACIÓ
requereix d’ambdues característiques de forma ineludible.
En aquest sentit, es contemplarà una durada de 24 mesos amb possibilitat de dues pròrrogues,
cadascuna de 12 mesos més.
El present procediment obert es tramitarà amb caràcter ordinari.
El pressupost per a la prestació de l’esmentat servei durant un període màxim de 24 mesos, serà
de 77.400,00 € més IVA.
En base a la previsió pressupostària per a l’any 2021 d’AMB Informació i Serveis S.A. que resulta
dels pressupostos aprovats pel Consell d’Administració en sessió celebrada el dia 22 de
desembre de 2020, es contemplen ingressos suficients per a cobrir les despeses corresponents
a l’exercici de l’any 2021, dins la partida “Capítol 008 sistemes.- Secció 022.– Centre
Processament CPD”, essent la quantitat de 36.962,475€ euros, (inclòs l’IVA), amb càrrec a la
corresponent aplicació pressupostària de l’any 2021, i quedant la resta de 56.691,525 euros (IVA
inclòs) amb càrrec a les corresponents aplicacions pressupostàries dels anys 2022 i 2023, amb la
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següent distribució: la quantitat de 46.748,350 € euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’any 2022 i la
restant quantitat de 9.943,175 € euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’any 2023, quedant subordinat
als crèdits que es consignin als corresponents i respectius pressupostos.
Addicionalment, es preveuen dues pròrrogues de 12 mesos cadascuna, distribuïdes segons la
taula del final, essent la primera de 16.435,00 € més IVA, i, la segona, de 12 mesos més, per
import de 18.935,00 € més IVA.
En cas que siguin acordades les pròrrogues per part de l’entitat contractant, seran obligatòries
per al contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP.
A efectes il·lustratius, s’adjunta taula descriptiva de les anualitats i import sense i amb IVA, així
com dels totals respectius.
Preu base

IVA

Preu (amb IVA)

Preu base de licitació
2021 (6 mesos)

30.547,500 €

6.414,975 €

36.962,475 €

2022 (12 mesos)

38.635,000 €

8.113,350 €

46.748,350 €

2023 (6 mesos)

8.217,500 €

1.725,675 €

9.943,175 €

77.400,00 €

16.254,00 €

93.654,00 €

Total:

Preu base

IVA

Preu (amb IVA)

Pròrrogues
1a pròrroga
2023 (6 mesos)

8.217,500 €

1.725,675 €

9.943,175 €

2024 (6 mesos)

8.217,500 €

1.725,675 €

9.943,175 €

16.435,00 €

3.451,35 €

19.886,35 €

2024 (6 mesos)

9.467,500 €

1.988,175 €

11.455,675 €

2025 (6 mesos)

9.467,500 €

1.988,175 €

11.455,675 €

18.935,00 €
35.370,00 €

3.976,35 €
7.427,70 €

22.911,35 €
42.797,70 €

Total:
2a pròrroga

Total:
Total:

Signat a Barcelona, a la data que consta a la signatura electrònica

Ramon Pruneda Felip
Director Tècnic d’AMB Informació i Serveis, S.A.
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