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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DE
L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DISSENY PRELIMINAR, LA GOVERNANÇA, EL
DIMENSIONAMENT TECNOLÒGIC I LES NECESSITATS FUNCIONALS D’UNA
PLATAFORMA DE GESTIÓ CONJUNTA DE LES ZBE, D’IDONEÏTAT DE L’OBJECTE
DEL CONTRACTE I D’ALTRES ASPECTES EXIGITS PELS ARTICLES 28 I 116 DE
LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (EXP. NÚM. C-10/2022)
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1. ANTECEDENTS
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.

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
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (en endavant, SIMMB) i que fos
oberta a qualsevol municipi de Catalunya.
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Totes aquestes tasques suposen un increment de feina que requereix una col·laboració
externa que pugui donar resposta a diferents aspectes tècnics que vagin sorgint durant
el proper any.

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

L’assistència que és objecte de contractació, haurà de prestar a l’ATM els mitjans
humans amb dedicació permanent durant la vigència del contracte que resultin
necessaris a més dels mitjans materials adequats per al desenvolupament dels treballs
vinculats a l’estratègia de corredor sostenible.

2. IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS QUE ES PRETENEN COBRIR, ABAST I
NATURALESA DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA
IDONEÏTAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE PER A SATISFER LES
NECESSITATS IDENTIFICADES
Aquestes tasques per al desenvolupament de la plataforma de gestió de les Zones de
Baixes Emissions suposen un increment de feina la qual requereix de recursos humans
amb coneixement en la matèria objecte del present plec.
L’assistència que és objecte de contractació, haurà de prestar a l’ATM els mitjans
humans amb dedicació permanent durant la vigència del contracte que resultin
necessaris a més dels mitjans materials adequats per al desenvolupament dels treballs
entre els que cal comptar amb els corresponents assessoraments especialitzats
puntuals sobre aspectes concrets en informàtica i legislatius que puguin sorgir durant la
realització dels treballs.
És per tant un servei continuat per donar suport als treballs en la realització de la
creació, implantació i gestió d'una eina de gestió de l'accés del vehicle privat a
determinats municipis. 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 Emisions

•

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
la Ciutadania
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•

Altres tasques relacionades amb l’assistència que puguin ser requerides per la
direcció de l’estudi pel correcte desenvolupament de la plataforma de gestió per
les zones de baixes emissions.
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3. JUSTIFICACIÓ
Amb aquesta finalitat, i d’acord amb allò establert a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP, en endavant), es considera adient
procedir a la contractació de l’”Assistència tècnica per al disseny preliminar, la
governança, el dimensionament tecnològic i les necessitats funcionals d’una plataforma
de gestió conjunta de les ZBE”.
A aquests efectes, i d’acord amb allò establert a l’art. 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest Servei ha procedit a elaborar un Plec
de Prescripcions Tècniques regulador dels termes i condicions exigits per a l’execució
del contracte objecte de la licitació, el qual s’incorpora com a annex al present informe
del l’Àrea de Mobilitat de l’ATM.
Així mateix, consultada aquesta necessitat amb l’Àrea de Gerència de l’ATM, existeix,
als efectes previstos a l’apartat 3 de l’abans referit article 116, crèdit suficient.
S’incorpora al present informe un certificat d’existència de crèdit.

4. JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
És necessari contractar els serveis de l’”Assistència tècnica per al disseny preliminar, la
governança, el dimensionament tecnològic i les necessitats funcionals d’una plataforma
de gestió conjunta de les ZBE” atès que les tasques de la present licitació requereixen
un elevat volum de recursos i mitjans humans que han de ser prestats per uns perfils
específics amb especialització en diferents àmbits del transport i la mobilitat, que el
personal de l’ATM no té capacitat de prestar, ni per la dedicació que exigeix ni pels
coneixements específics i necessaris que es requereixen en els treballs a desenvolupar.
Així doncs, atenent a que les tasques a desenvolupar tenen un àmbit que depassa
l’habitual dels treballs del personal de l’ATM, és necessari contractar l’objecte de la
present licitació.

5. DIVISIÓ EN LOTS
D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera improcedent
procedir a la divisió en lots l’objecte del contracte, atesa la naturalesa dels serveis a
contractar, ja que les tasques del servei a prestar estan interrelacionades les unes amb
les altres, a més del fet que és primordial per al bon desenvolupament dels treballs a
realitzar que el contractista que els presti tingui una visió integral del conjunt del projecte.
Aquest fet es veuria impossibilitat en cas de que es procedís a la divisió de l’objecte del
contracte en lots.
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6. CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Metodologia de treball
En virtut del compliment de la LCSP, aquesta administració ha elaborat un pressupost
base de licitació adequat a preus de mercat. Els criteris que s'han seguit per realitzar-lo
estan completament alineats amb el Plec tècnic de la licitació, i es detallen a continuació.
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Desglossament tasques bàsiques
Amb l'objectiu de facilitar l'homogeneïtzació i comparació d'ofertes a efectes econòmics
dels treballs a dur a terme per al desenvolupament de l’objecte del contracte es divideix
el pressupost en:
1. Costos directes en relació a l'equip de treball que es considera necessaris
per a la realització de les tasques que constitueixen l’objecte del contracte
2. Costos indirectes que es consideren necessaris per a donar cobertura a la
correcta realització de les tasques que constitueixen l’objecte del contracte
El pressupost base de la licitació:
Pressupost base de licitació
Costs directes
Costs indirectes
Total pressupost màxim

Total (€)
101.840,00 €
11.202,40 €
113.042,40 €

Costos directes: equip de treball.
Equip de treball i necessitats estimades.

D'acord a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic el pressupost
base de la licitació s'ha dut a terme de manera desglossada i amb desagregació de
categoria professional dels costos salarials estimats a partir del conveni laboral de
referencia “Resolució de 7 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’ocupació, per la
qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i
oficines d’estudis tècnics” (codi conveni núm. 99002755011981) i del document elaborat
per l'àrea de Mobilitat "Estudi comparatiu taula de salaris de diferents perfils
professionals" amb l'objecte d'ajustar-se el màxim als preus de mercat. Aquest conveni
és la referencia de mercat en el moment de l'elaboració d'aquesta licitació.
En relació a la desagregació per gènere no ha estat possible fer-la atès la inexistència
de diferències en el conveni així com pel desconeixement del gènere del personal que
s’adscriuran a l’execució del contracte.
Els preus establerts per a cadascun dels perfils s’han calculat prenent com a referència
els preus del mercat del sector, tot respectant els salaris mínims establerts a les taules
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salarials del conveni laboral de referència , i que inclouen els costos empresarials dels
salaris respectius (Seguretat Social, indemnitzacions...) i considerant el nombre tota
d’hores treballades a nivell anual.
Segons el rol del membre de l'equip s'han establert les necessitats de la seva aportació
segons les tasques en l'assistència tècnica.
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La taula adjunta identifica l'equip de treball que es considera necessari per a realitzar el
treball relatiu a aquesta licitació i el número d'hores de referència necessàries per dur a
terme l’objecte del contracte i tenint en compte la durada del mateix

Equip de treball

Hores de dedicació total

Cap de l’Assistència Tècnica
Un/a enginyer/a superior o tècnic/a o llicenciat/da expert
en mobilitat
Un/a enginyer/a superior o tècnic/a en informàtica o de
telecomunicacions
Un/a llicenciat/da en dret, amb coneixements en la
planificació i gestió de la mobilitat o el transport
Un/a enginyer/a superior o tècnic/a en informàtica o de
telecomunicacions
Un/a llicenciat/da o graduat/da expert en medi ambient i
mobilitat

300
700
700
300
800
500

Salaris de mercat aplicats
Els sous de mercat s'han seleccionat segon el rol en el projecte, les diferents possibles
titulacions que poden cobrir els perfils i d'acord amb el barem establert en l'annex de
taules salarials d'aquest informe:
Es detalla a continuació en la taula adjunta el tipus horari màxim (costos directes) a
aplicar segons dades de mercat estimades.
Els preus establerts per a cadascun dels perfils s’han calculat prenent com a referència
els preus del mercat del sector, tot respectant els salaris mínims establerts a les taules
salarials del conveni laboral de referència , i que inclouen els costos empresarials dels
salaris respectius (Seguretat Social, indemnitzacions...)
Preu horari aplicat en Euros
Cap de l’Assistència Tècnica

Preu Hora (€/hora)
53,40 €

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

32,36 €

Un/a enginyer/a superior o tècnic/a
en informàtica o de
telecomunicacions

40,63 €
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Un/a llicenciat/da en dret, amb
coneixements en la planificació i
gestió de la mobilitat o el transport

24,12 €

Un/a enginyer/a superior o tècnic/a
en informàtica o de
telecomunicacions

22,02 €

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

19,75 €

Resum pressupost personal (costos directes)
Per tot l’anterior, aquest pressupost es desglossa del mode següent:
Preu Hora (€/h)

Resum

Total (€)

Hores Totals

Cap de l’Assistència Tècnica

53,40 €

300

16.020,00 €

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

32,36 €

700

22.652,00 €

Un/a enginyer/a superior o tècnic/a
en informàtica o de
telecomunicacions

40,63 €

700

28.441,00 €

Un/a llicenciat/da en dret, amb
coneixements en la planificació i
gestió de la mobilitat o el transport

24,12 €

300

7.236,00 €

Un/a enginyer/a superior o tècnic/a
en informàtica o de
telecomunicacions

22,02 €

800

17.616,00 €

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

19,75 €

500

9.875,00 €

Total pressupost personal

101.840,00 €

Costos indirectes
Per calcular els costs indirectes s’ha aplicat un cost de el 11 % sobre els costs directes,
corresponents als costs de gestió i al benefici industrial:
Costs Indirectes
Despeses d’estructura (5%)
Benefici industrial indicar (6%)
Total Costs Indirectes

El desglossament del preu/hora és:
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Perfil tècnic

Cap de l’Assistència Tècnica
Un/a enginyer/a superior o tècnic/a
o llicenciat/da expert en mobilitat
Un/a enginyer/a superior o tècnic/a
en informàtica o de
telecomunicacions
Un/a llicenciat/da en dret, amb
coneixements en la planificació i
gestió de la mobilitat o el transport
Un/a enginyer/a superior o tècnic/a
en informàtica o de
telecomunicacions
Un/a llicenciat/da o graduat/da
expert en medi ambient i mobilitat

Preu /hora
costos
directes

Preu /hora
Costos
indirectes (11%)

Preu /hora
total
CD+ CI
(IVA exclòs)

53,40 €

5,87 €

59,27 €

32,36 €

3,56 €

35,92 €

40,63 €

4,47 €

45,10 €

24,12 €

2,65 €

26,77 €

22,02 €

2,42 €

24,44 €

19,75 €

2,17 €

21,92 €

Pressupost base de la licitació
Pressupost base de licitació
Costs directes
Costs indirectes
Total pressupost màxim
21% IVA
Pressupost IVA inclòs

Total (€)
101.840,00 €
11.202,40 €
113.042,40 €
23.738,90 €
136.781,30 €

El pressupost base de licitació és de 136.781,30 € (cent trenta-sis mil set-cents vuitantaun euros amb trenta cèntims), IVA inclòs. Aquest es desglossa en 113.042,40 € (cent
tretze mil quaranta-dos euros amb quaranta cèntims) i 23. 738,90 € (vint-i-tres mil setcents trenta-vuit euros amb noranta cèntims) en concepte d’IVA.
El pressupost base de licitació segons art. 100 LCSP correspon al límit màxim de
despesa per a la vigència inicial del contracte.

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 101 de la
LCSP 9/2017, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i altres condicions
que se’n deriven és de 339.127,20 €, atès que es preveu la possibilitat de prorrogar el
contracte dues vegades per un termini màxim de 12 mesos cada pròrroga. No es
preveuen modificacions. D’acord amb això el valor estimat del contracte preveu:
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•
•
•

Període executiu: 113.042,40 €, IVA exclòs
1era Pròrroga del contracte: 113.042,40 €, IVA exclòs
2a Pròrroga del contracte: 113.042,40 €, IVA exclòs
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8. DETERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I DELS CRITERIS A
TENIR EN COMPTE PER A PROCEDIR A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
La present licitació és pertinent atès que l'ATM no té ni els mitjans per portar-la a terme
ni dels coneixements necessaris (veure apartat 4 relatiu a la insuficiència de mitjans).
Atesa la complexitat inherent als serveis a licitar, donada la dificultat del treball objecte
de contractació i la manca de recursos personals propis de l'ATM, queda palesa la
necessitat de contractar pel procediment obert la present licitació. Aquesta determinació
ve avalada per l'import de la licitació 136.781,30 €, IVA inclòs.
Pel que fa a la determinació dels criteris a tenir en compte per a procedir a
l'adjudicació del contracte, s'ha considerat que, per determinar l'oferta més
avantatjosa, d'acord amb allò establert a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, és més adient usa una pluralitat de criteris
d'adjudicació en base a la millor realització qualitat preu.
Atès que es tracta d'una prestació de serveis de caràcter intel·lectual, per tal de donar
compliment a l'art. 145.4.2n de la LCSP, s'han determinat els criteris de valoració de
manera que els criteris relacionats amb al qualitat representen en almenys el 51 per cent
de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes.
Els criteris d'adjudicació per a aquesta licitació són:
a) Criteris de valoració avaluables de forma automàtica (52 punts)
Són els següents:
•

Oferta econòmica ( 49 punts)

Fórmula de càlcul de la puntuació:
𝑷𝒗 = [𝟏 − (

𝑶𝒗 − 𝑶𝒎
𝟏
) × ( )] × 𝑷
𝑰𝑳
𝑽𝑷

essent:
Pv: Puntuació de l’oferta a valorar.
P: Punts criteri oferta econòmica (49 punts)
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar.
IL: Import de Licitació
VP: Valor de ponderació (1,49 donat que el pes específic de l’oferta econòmica
és de 49 punts sobre 100)
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La fórmula s’ajusta al que estableix la Directriu 1/2020 de la Direcció General de
Contractació Pública d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions
econòmica i tècnica.
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
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Quedaran excloses del procediment licitació les ofertes que presentin un import superior
al pressupost base de licitació.
•

Rati entre homes i dones (RDH) de l’equip adscrit al contracte (3 punts)

Aquest criteri és un criteri de qualitat i no subjecte a cap judici de valor. Els licitadors
hauran d’incloure en el sobre C, en el document d’oferta avaluable mitjançant fórmules,
l’acreditació del percentatge entre dones i homes de tot l’equip proposat pel licitador.
S’acreditarà mitjançant l’aportació d’una declaració de compromís de compliment del
RDH proposat..
Es puntua el RDH de l’equip adscrit al contracte, expressat en %, entre dones i homes
de tot l’equip proposat pel licitador per dur a terme els treballs l’assistència tècnica:
RDH ≥ 50 % ..... 3 punts
50 % > RDH ≥ 25 % ..... 1,5 punt
RDH ˂ 25 % ..... 0 punts
El licitador justificarà el RDH, que representa el rati, expressat en %, entre dones i homes
en l’equip proposat per portar a terme els treballs. En cas de no poder justificar-ho amb
la concreció particular de cada membre de l’equip adscrit al contracte, es presentarà un
document de compromís de compliment del RDH proposat.
Aquests criteri és un criteri de qualitat i no subjecte a cap judici de valor. Els licitadors
hauran d’incloure en el sobre C, la documentació acreditativa de la informació
relativa a l’RDH de l’equip que es comprometen a adscriure o a dedicar a
l'execució d'aquest contracte. NO INCLOURE AQUESTA INFORMACIÓ SOBRE LA
IDENTIFICACIÓ DEL GÈNERE DELS MEMBRES DE L’EQUIP AL SOBRE B.
ENCARA QUE EN EL SOBRE B ES VALORI LA PROPOSTA TÈCNICA QUE INCLOU
L’EQUIP HUMÀ, S’HA D’OMETRE AQUESTA INFORMACIÓ AL SOBRE B.
Justificació dels criteris i de la seva relació amb l’objecte del contracte:
S’inclou la valoració mitjançant criteris objectius de la paritat de gènere (rati entre dones
i homes en l’equip proposat pels licitadors) per entendre que és un criteri qualitatiu
relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació:
Justificació de la valoració de la paritat de gènere. El sector de la mobilitat, ha estat
dominat des dels seus orígens pel sector masculí, atenent a diferents motivacions
socioculturals que en l’actualitat ja no es poden justificar sota cap punt de vista. És
només al llarg dels darrers 20 anys que la incorporació de les dones a aquest sector
s’ha començat a visualitzar, tot i que de forma lenta, progressiva i encara lluny dels llocs
de responsabilitat directiva d’una forma natural i estable. Malgrat aquesta dominància
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del gènere masculí no es pot dir que el sector de l’enginyeria hagi assolit un nivell
d’excel·lència en tots els seus aspectes. De fet, aquesta circumstància suposa, en molts
casos, una certa càrrega d’hàbits adquirits que cal anar superant per aconseguir que la
mobilitat sigui considerada com el primer i principal element capaç de garantir
l’assoliment dels objectius de la visió transversal d’aquest camp. Sens dubte, les noves
tecnologies i les noves metodologies de treball col·laboratives poden donar un gran
impuls en aquest procés de millora progressiva, però la incorporació decidida de la dona
també esdevé una finestra d’oportunitats en aquest sentit doncs ha de permetre aportar
una visió alternativa i desacomplexada, una nova mirada als problemes que es
presenten en l’àmbit de l’enginyeria i una sensibilitat diferent a l’hora d’abordar la
integració mediambiental del sector. Per altra banda, són ben conegudes les seves
capacitats organitzatives i de lideratge, l’aportació de rigor i ordre, la socialització de les
solucions aportades i la seva innata tendència al treball en equip. És per tot això que la
contribució de la dona enginyera en el camp de la redacció de projectes, i especialment
en les responsabilitats directives o de lideratge, han de ser considerades com un
element de valor que convé potenciar des de les administracions públiques, no ja per
l’indubtable valor social que això representa, sinó especialment pels beneficis directes
que aportaran a la qualitat del producte final.
b) Criteris de valoració subjectes a judici de valor (48 punts)
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.
IMPORTANT: En el sobre “B” NO hi podrà haver cap menció en referència als
conceptes objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics
(sobre “C”). L’incompliment d’aquest requeriment serà causa d’exclusió.
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.
D’acord amb la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya, sobre l’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les
propostes econòmica i tècnica, s’aplicarà als criteris sotmesos a judicis de valor, en
primer lloc, una valoració per classificar les proposicions tècniques, per posteriorment
puntuar-les segons la fórmula següent:
𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 ×

𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑉𝑇𝑚𝑣

On:
Pop = Puntuació de l’oferta a puntuar
P = Puntuació del criteri
VTop = Valoració tècnica de l’oferta que es puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta millor valorada
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Aquesta fórmula s’aplicarà a cadascun dels criteris per separat per obtenir després la
puntuació total de la part d’aquest apartat de criteris sotmesos a judicis de valor.
En cada criteri s’estableix un llindar de valoració mínim del 75% dels punts del criteri per
a l’aplicació de la fórmula.
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Si en el procés de valoració d’un criteri, la valoració de totes les ofertes és inferior a
aquest llindar de valoració mínim, la puntuació del criteri per a cadascuna de les ofertes
serà l’obtinguda en la valoració.
Finalment, les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 25 punts,
resultants d’aplicar la fórmula de l’inici d’aquest apartat, en relació als criteris sotmesos
a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament
insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del seu
sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració
d’ofertes admeses.
Tots els criteris de valoració inclosos en aquest apartat són criteris de qualitat i, en
concret, són els següents:
A. Metodologia de treball (30 punts)
Definició i concreció de la metodologia que s’utilitzarà per la realització de les següents
tasques citades al plec:
•
•
•

•
•
•

Suport tècnic i legal en la definició de la governança de la plataforma (7 punts)
Suport tècnic i seguiment del desenvolupament i implementació de la plataforma
pel correcte funcionament informàtic (7 punts)
Seguiment i coordinació dels diferents agents i equips de treball que
desenvoluparan la plataforma per la gestió de les Zones de Baixes Emissions
(4 punts)
Suport tècnic en la definició dels rols dels diferents agents (ATM, Ajuntaments,
Generalitat i altres) (4 punts)
Suport tècnic en la definició del calendari en base a les tasques i subtasques
del full de ruta plantejat (4 punts)
Suport tècnic en el desenvolupament i implementació de les Oficines d’Atenció
a la Ciutadania (4 punts)

B. Equip humà (18 punts)
•

Organització dels recursos (6 punts)
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Les empreses licitadores presentaran la seva proposta d’organigrama relacional entre
els diferents tècnics de l’equip propi (principals i de suport) i altres actors rellevants en
el desenvolupament del servei.
•

Experiència dels membres de l’equip (6 punts)

Les empreses licitadores exposaran l’experiència dels membres de l’equip relacionat
amb les tasques assignades i amb l’objecte d’aquest contracte així com la descripció
d’habilitats relacionades amb l’objecte de l’assistència.
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•

Activitats a desenvolupar i temps de dedicació per cada membre de l’equip (6
punts)

Les empreses licitadores presentaran una relació de tasques (o funcions) assignades a
cada membre de l’equip derivades de la metodologia que aplicarà en el
desenvolupament del servei i el temps de dedicació per cada membre en hores.
Justificació dels criteris i de la seva relació amb l’objecte del contracte:
L’elecció dels criteris anteriors giren entorn a la metodologia de treball a prestar durant
l’assistència tècnica i sobre aspectes organitzatius de l’equip de treball, ambdós
aspectes clau per garantir l’assoliment d’un servei de qualitat d’acord amb els interessos
de l’ATM.
l, per últim, als efectes d'allò expressament recollit a l'article 126 de la Llei de Contractes
del Sector Públic, no s'han pogut incloure al Plec de Condicions Tècniques regulador
del contracte de serveis, criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, atès el
contracte de serveis objecte de licitació.

9. DETERMINACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ, SI
S'ESCAU
Els criteris de solvència econòmica i tècnica s'han determinat en base a allò establert
als art. 87 i 90 LCSP, respectivament, i, concretament, conforme als requeriments
mínims que es considera que necessàriament han de complir les empreses que
concorrin en la present licitació per a poder dur a terme l'objecte del contracte el qual
requereix un alt nivell d'especificitat i coneixement de la matèria objecte de contractació.
Aquests criteris de solvència requerits són:
Solvència econòmica i financera
Acreditar un volum anual de negocis global de l’empresa licitadora referit al millor
exercici dins dels darrers 3 anys disponibles per un import mínim de 150.000 €.
L’acreditació es farà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat registre, i en cas contrari
per les dipositades en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
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Solvència tècnica o professional
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S'ha d'acreditar pels següents mitjans:
- Una relació dels principals serveis realitzats durant els darrers tres (3) anys d’àmbit
similar al de l’objecte d’aquest contracte, indicant el seu import, dates i destinataris
públics o privats d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració
de l’empresari.
Els requisits mínims són: Haver realitzat com a mínim 4 treballs amb tasques
similars al de l’objecte del contracte en els últims 3 anys per un import superior a
14.000,00 euros cadascun dels treballs.
Es consideraran treballs similar treballs de coordinació, disseny i implantació de
projectes tecnològics relacionats amb la mobilitat.
- Compromís d’aportar, en cas de resultar adjudicatari, els professionals que
participaran en la prestació dels servei objecte del contracte, d’acord amb el perfil
professional i experiència que s’indica a continuació:
- Un/a enginyer/a superior o graduat/da amb màster expert en mobilitat que
actuarà com a cap i responsable dels documents, tasques i propostes requerits,
amb una experiència mínima de 15 anys acreditable en l’àmbit objecte
d’aquesta licitació.
-

Un/a enginyer/a superior o tècnic/a, llicenciat/da o graduat/da expert en
mobilitat, amb una experiència mínima de 5 anys acreditable en l’àmbit objecte
d’aquesta licitació.

-

Un/a enginyer/a superior o tècnic/a o graduat/da en informàtica o de
telecomunicacions, amb una experiència mínima de 10 anys acreditable en
l’àmbit objecte d’aquesta licitació.

-

Un/a llicenciat/da o graduat/da en dret, amb coneixements en la planificació i
gestió de la mobilitat o el transport, amb una experiència mínima de 5 anys
acreditable en l’àmbit objecte d’aquesta licitació.

-

Un/a enginyer/a superior o tècnic/a o graduat/da en informàtica o de
telecomunicacions, amb una experiència mínima de 5 anys acreditable en
l’àmbit objecte d’aquesta licitació.

-

Un/a llicenciat/da o graduat/da en aspectes ambientals amb una experiència
mínima de 5 anys acreditable en l’àmbit objecte d’aquesta licitació.

L’acreditació de l’experiència i coneixements es realitzarà mitjançant l’aportació de la
titulació corresponent, el currículum vitae i els certificats de bona execució, declaracions
responsables del client, del personal encarregat de la supervisió del mateix o de la pròpia
empresa licitadora. Als certificats caldrà fer referència a l’abast dels treballs (identificant
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clarament i expressament aquella part de la solvència que s’acredita), abast de l’actuació,
client i any d’execució.

Justificació dels criteris de solvència seleccionats:
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L’elecció dels criteris de solvència professional anteriors es justifiquen per requerir
personal competent i amb llarga experiència concreta en els dominis de coneixement
exigits en aquesta Assistència tècnica.
L’adscripció d’aquest equip es configura a com requisit mínim per tal de garantir una
prestació del servei qualificada amb una experiència mínima especialitzada en les
matèries pròpies del servei, sense que aquest suposi una restricció de la participació.
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte
del contracte, i per tant, ajustada als termes dels articles 87 i 90 de la LCSP.
10. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I OBLIGACIONS CONTRACTUALS
ESSENCIALS
Les condicions especials d’execució per a la present licitació s’han determinat en base
a les necessitats que cal cobrir específicament durant l’execució del contracte, juntament
amb altres obligacions en matèria social i laboral que es considera imprescindible que
es compleixin en les contractacions dutes a terme per l’ATM. Les condicions especials
d’execució es detallaran en l’annex corresponent del Plec de Clàusules Administratives
i són:
− Clàusula ètica: Aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de
condicions especials d’execució del contracte:
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector
públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de
contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes
recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions
de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord
amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
2.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions
següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte
o de les prestacions a licitar.
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
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d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64
de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en
coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per
a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de
contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
2.2
Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària,
laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres
contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control
de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
•

L’empresa declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti
el tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives
apropiades per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de conformitat amb
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE. La documentació i la informació que es desprengui o a la qual
es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de
dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció
total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni
edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.

•

Subscriure i donar compliment al contracte d’encarregat de tractament de dades de
caràcter personal (annex al present plec).

Balmes, 49, 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

[OTR.CAB]

•

L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista
en l’ús del llenguatge i de la imatge.

•

Així mateix, l’empresa contractista no utilitzarà llenguatge sexista en cap
documentació escrita ni visual relacionada amb el contracte.

•

En el cas que en l’execució dels serveis objecte d’aquest contracte es requereixi la
cessió de dades per part de l’ATM en favor del contractista, la finalitat del tractament
de les dades cedides ho seran específicament per a la realització dels serveis
objecte de la present licitació.

•

En el cas que en els serveis objecte d’aquest contracte es requereixi la cessió de
dades per part de l’ATM en favor del contractista, l’empresa adjudicatària s’obliga a
mantenir al corrent a ATM de la ubicació dels servidors implicats en el tractament
de les dades de caràcter personal objecte de cessió.

•

Adscripció de mitjans personals: És obligació essencial del contracte l’efectiva
dedicació o adscripció a l’execució del contracte de mitjans personal i/o materials
indicats i compromesos en l’oferta.

•

Els possibles canvis o modificacions en la composició de l’equip hauran de ser
comunicats per escrit a l’ATM amb la deguda antelació i acceptats per aquesta. En
aquest supòsit l’empresa adjudicatària haurà de proposar una/es persona/es amb
la formació i experiència mínimes requerides en la present licitació.

•

Que durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària estableixi mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que
intervenen en l’execució del contracte, que poden ser: adequació d’horaris a horaris
de les escoles, teletreball, suport econòmic per a sufragar despeses d’escoles
infantils o centres d’atenció a persones dependents, etc.

•

El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte.

Xavier Sanyer Matias
Cap de Servei de Mobilitat
Signat electrònicament
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