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INFORME DE NECESSITAT. EXPEDIENT CPS 08/2021
Actualment, AMB Informació i Serveis, S.A. (en endavant, AMB Informació) disposa d’un
Sistema de 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, altres títols
propis i serveis que es gestionen des d’AMB Informació.
El detall d’aquests serveis es desglossa en les següents prestacions:
•

Desenvolupament de les eines de gestió dels diferents serveis actuals per
adaptar i optimitzar l’aplicatiu a noves configuracions i millores definides per
AMB Informació.

•

Desenvolupament i implantació de nous mòduls funcionals al sistema SITS
ONE.

•

Sincronització del sistema SITS ONE amb els sistemes de la futura TMobilitat.

•

Desenvolupaments corresponents a manteniments evolutius i correctius dins
el marc tecnològic i funcional del sistema SITS ONE.

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 la connexió i sincronització amb els sistemes interns d’AMB
Informació.
Atesa la insuficiència de mitjans tècnics i personals per a dur a terme aquests serveis
que requereixen de tecnologia i d’equips humans 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 els
Serveis informàtics per al desenvolupament de nous mòduls i eines per a la gestió del
sistema d’informació de tarifació social.
Atès que, per la seva naturalesa, les prestacions objecte del contracte no poden
executar-se de manera diferenciada i independent ja que s’han de prestar per un mateix
adjudicatari de forma indistinta i simultània, com un tot, no és procedent la licitació en
lots per a la prestació d’aquest servei, de conformitat amb l’article 99 de la LCSP.
Existeix la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions dins del
contracte, per això és convenient que la totalitat de l’execució del contracte recaigui
sobre el mateix adjudicatari.
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Pel que fa a la durada de la contractació, està previst que els serveis a prestar es realitzin
per un període de 24 mesos sense opció a pròrroga. El present procediment obert es
tramitarà amb caràcter ordinari.
No està prevista cap causa de modificació del contracte.
El pressupost per a la prestació de l’esmentat servei durant un període màxim de 24
mesos, està previst que sigui de 210.000,00€ (més IVA), segons la següent distribució
pressupostària:
Preu base

IVA

Preu (amb IVA)

2021 (2 mesos)

17.000,00 €

3.570,00 €

20.570,00 €

2022 (12 mesos)

105.000,00 €

22.050,00 €

127.050,00 €

2023 (10 mesos)

88.000,00 €

18.480,00 €

106.480,00 €

Total preu:

210.000,00 €

44.100,00 €

254.100,00 €

Preu base licitació

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 011 Aplicatius
de gestió / Secció 028 Aplicatius de tarifació social i ambiental, essent la quantitat de
20.570,00 euros, (inclòs l’IVA), amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària
de l’any 2021, quedant-ne l’import de 127.050,00 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la
corresponent aplicació pressupostària de l’any 2022 i l’import de 106.480,00 euros (IVA
inclòs), amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària de l’any 2023, quedantne subordinat al crèdit que es consigni en el corresponent pressupost.

Barcelona, a data de signatura electrònica.

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