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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ AL PLEC 

El present document és el Plec de Prescripcions Tècniques i Funcionals, que anomenarem 

PPT, aquí i en altres documents de la licitació.   Té com a objecte establir les 

prescripcions funcionals i tècniques per a la contractació del subministrament, 

instal·lació, configuració, posada en servei,  manteniment i recolzament a l’operació del 

sistema TIC1 que permeti la prestació de servei de DRT2 en el barri de Torre Baró de 

Barcelona, en la modalitat de pilot de proves. 

 

Els objectius principals per la realització d’aquest pilot és valorar la viabilitat i/o idoneïtat 

d’un model de transport de bus a la demanda aplicat a un servei real dins de l’àrea de 

Barcelona, i iniciar la corba d’experiència en un mode de transport urbà amb paràmetres 

força diferents als habituals fins ara. 

 

1.2. ORGANITZACIÓ DEL PLEC 

L’organització del plec és la següent: 

- Capítol 2: Definició Funcional del Pilot. En aquest capítol es presenta una 

memòria funcional i descriptiva del què ha de ser el Servei de Transport a la 

Demanda que es prestarà en aquest pilot. 

- Capítol 3: Plec de Prescripcions Tècniques. En aquest capítol es detallen totes les 

especificacions tècniques que requereix la solució tecnològica, les prescripcions 

per al desenvolupament i la implantació del projecte, així com les condicions per 

                                                      

 

 

 
1 TIC :   Tecnologies de la Informació i Comunicacions 
2 DRT :   Demand Responsive Transport, Transport com a Resposta a la Demanda 
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al subministrament, instal·lació, configuració, posada en servei, formació i 

manteniment dels equipaments i sistemes per a implantar el pilot. 

- Capítol 4: Documentació a presentar al concurs. Es detalla la informació que 

hauran d’entregar les empreses seleccionades per a la licitació, així com la forma 

en que ho hauran de fer, per tal que les ofertes siguin el més homogènies 

possible i que aquestes es puguin valorar en igualtat de condicions. 

 

 

1.3. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT DEL PLEC 

L’abast del plec contempla els següents aspectes, entre altres: 

- Proposta de disseny i redacció del projecte executiu. 

- Desenvolupament, configuració i programació del Sw o app’s en el Servidor 

Central, en el núvol proporcionat pel adjudicatari. 

- Desenvolupament, depuració, configuració i posada en servei de les aplicacions 

per al conductor, clients, i operador del CCB. 

- Configuració i proves d’integració per la posada en servei dels dispositius pel 

conductor, pels clients, i pel operador del CCB. 

- Assessorament amb responsabilitat  per a que tercers facin el subministrament, 

instal·lació i posada en marxa dels dispositius embarcats en Busos TAD. 

- Formació per al personal de l’operació i el manteniment del futur sistema. 

- Entrega de la documentació del futur sistema. 

- Garantia i servei d’assistència tècnica. 

- Participació activa en la elaboració d’informes diversos de l’activitat resultant del 

dia a dia del pilot, i a la conclusió d’aquest. 

- I altres aspectes que puguin sorgir. 
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2. DEFINICIÓ FUNCIONAL DEL PILOT 
 
(16 juliol, 2014 a 27 març, 2016, Samir Awad Núñez) 

El transport a la demanda o DRT (per les sigles del seu nom en anglès, Demand 

Responsive Transport), és una modalitat de transport que encara no està massa estesa, 

però que, poc a poc, es va obrint camí. 

El DRT consisteix en un sistema pensat per àrees amb baixa demanda de transport.   El 

servei es planifica de forma completament orientada a l’usuari, ja que aquest ha de 

comunicar-se amb l’operador de centre de control para fer-li arribar les seves necessitats 

de transport, mitjançant mètodes telefònics i/o telemàtics. 

És a dir, el servei no s’estableix llevat que hi hagi una demanda prèvia del mateix. Però, 

no és un taxi. En la següent imatge podem veure com s’enquadra aquest tipus de 

transport dins de las diverses categories de transport públic: 

  

 
 

Fig. 1 – DRT i altres tipus de transport 
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Per tant, aquest servei de transport es caracteritza por tenir una prestació irregular (en 

base a la demanda), una ruta flexible i per utilitzar vehicles petits/mitjans, que fan el 

recorregut i deixen passatgers d’acord amb las necessitats del usuaris. 

Representa, per tant, una adaptació del servei actual de bus a la demanda existent, de 

manera que no s’estableixin línies regulares “a priori”, sinó una xarxa de parades, línies i 

horaris amb els serveis realment sol·licitats. 

D’acord amb el que s’acaba de comentar, els sistemes DRT resulten especialment útils 

per donar servei a zones rurals o de petita demanda de passatgers, on el servei regular 

de viatgers pot no ser viable (tant econòmicament com per les dificultats evidents que 

tenen las zones poc denses per traçar rutes que permetin satisfer a tots els usuaris). 

En general, aquest model de servei és adequat quan la demanda sigui un “degoteig” 

relativament constant, però tan petit que no justifiqui que es presti amb un medi de 

transport d’alta capacitat. 

Això inclou, prestar serveis perifèrics i extra urbans d’un gran municipi (per exemple, 

entre els barris més exteriors de Barcelona) o la creació de serveis col·lectors que 

connecten barris amb els medis de transport massiu.  

En resum, DRT resulta molt convenient per als serveis de transport que, sent socialment 

necessaris, resulten econòmicament inviables amb els actuals models concessionats. 

2.1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL MODEL PROPOSAT 

En funció de la flexibilitat a l´hora de planificar el servei podem diferenciar tres models 

teòrics: 

• Ruta prefixada amb desviacions en funció de la demanda dels clients 

• Ruta amb parades prefixades i la resta en funció de la demanda. 

• Ruta lliure, totalment definida en funció de la demanda en un núvol de parades.  No 

hi ha horaris de sortida ni d’arribada al final de línia. 



 Plec de Prescripcions Funcionals i Tècniques per a una Prova Pilot al Barri de 
Torre Baró 

 
 
 

ITNI / XARXABUS    Pàgina 9 

 
Fig. 2 – Models de DRT 

El model que es proposa a TB3 per aquest pilot es basa en aquesta darrera opció, però 

marcant una sèrie de restriccions necessàries per a l’operació de TB: 

• Punts d’inici del servei 

• Punts de descans i espera 

• Punt de relleu 

 
Fig. 3 – Proposta DRT a TMB 

 

                                                      

 

 

 
3 TB: Transport de Barcelona, SA 
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La interacció amb el conductor i amb el client ha de ser amb dispositius intel·ligents que 

permeten una total automatització, o mitjançant trucada telefònica de veu a un 

operador del Centre de Control de Bus (CCB).     

Així, els principals components del sistema per al pilot DRT són: 

  1. Servidor/s Central per a Planificació i Gestió de Recorreguts, Gestió de Clients, ... 

  2. Dispositius i aplicació per als usuaris per a sol·licitar el servei al sistema DRT. 

  3. Unitats de dins del bus de guiatge per al conductor i identificació dels viatgers que 

han d’accedir al bus. 

  4. La xarxa de comunicacions pròpia i també d’operadors externs. 

 

 

 

 

 

 

Seguidament es mostra l’esquema de Model de DRT proposat. 

 
 

Fig. 4 – Esquema del model DRT a TMB 
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2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL MODEL DE SERVEI DEMANAT 

2.2.1. L’HORARI DEL SERVEI 

El Servei es prestarà amb un vehicle amb la següent disponibilitat horària de recollida: 

• Feiners: 7:00 a 20:30 hores 

• Dissabtes: 8:00 a 20:30 hores 

• Festius: 9:00 a 20:30 hores 

No s’acceptaran peticions de recorreguts que suposin una circulació de l’autobús més 

enllà de les 21:00 hores. 

Horari del Call Centre: 7:00 a 20:00 hores de dilluns a dissabte no festius. 

 

 

 

2.2.2. EL TERRITORI 

Àmbit territorial on es prestarà el servei: 

• Superfície: 1,76 km2 

• Població: 2.791 hab 

• Densitat: 1.586 hab/km2 

• Cotes des de 49 fins a 194 m. amb una pendent mitja del 8% 

2.2.3. LES PARADES I RECORREGUTS 

• El servei es realitzarà en els recorreguts i les parades recollides a la Fig. 5. 

• La línia disposarà des dos punts d’espera, indicats com a “Terminal” en la Fig. 5. 

• El Punt de Relleu serà el Punt d’Espera més proper a l’estació, que disposarà d’un 

WC. 
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Fig. 5.    Recorreguts i Parades pel Pilot DRT de Torre Baró 

 

 

 

2.2.4. VEHICLES.   BUS TAD. 

El servei tindrà assignat un minibús, que anomenarem Bus TAD, Bus de Transport a 

Demanda. 

Sempre es garantirà la disponibilitat d’aquest bus o de característiques similars.  

Hi haurà una segona unitat de Bus TAD de reserva, disponible per qualsevol incidència de 

la primera. 
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Fig. 9 – Vehicle tipus 

Característiques generals del Bus TAD: 

• Autobús de petites dimensions (minibús) 

• 18 places capacitat màxima (6 d’elles amb seient) 

• Espai reservat per a PMR (1 sola persona) 

• Equipat amb plataforma per a cadira de rodes o cotxets. 

Equipament a bord: 

• Radio Tetra 

• Pupitre i Validadora de ticketing 

• Pantalla pel Conductor amb connexió sistema DRT: ha d’indicar el recorregut a seguir 

especificant la parada de recollida, l'hora i el nom de la persona.   En aquest mateixa 

pantalla s’haurà de poder validar la presència o no de la persona que ha demanat el 

servei. 

 

 

 

2.3. FUNCIONALITATS DEL SERVEI PEL PILOT DRT  (MODEL D’OPERACIÓ) 

En aquest apartat es descriuen en detall les funcionalitats i/o actuacions que podran 

realitzar cadascun dels actors que participen en la prova pilot, és el què s’anomena 
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Model d’Operació, i que ha de servir perquè l’adjudicatari pugui desenvolupar les eines 

que permetin realitzar-lo.    

 

2.3.1. ACTORS PRINCIPALS: CLIENT, CCB I CONDUCTOR 

2.3.1.1. CLIENT 

 Registre i Gestió de Clients 2.3.1.1.1.

El client s’haurà de registrar en el sistema la primera vegada que sol·liciti el servei.   Les 

dades que haurà de proporcionar són:    

• Nom i cognoms 

• Data de naixement 

• NIF 

• Telèfon 

• E-mail (opcional per als clients de sols canal telefònic) 

• PMR, discapacitat (si és el cas).   Tipus de “vehicle” utilitzat com a suport a la 

mobilitat:  cadira de rodes, escúter, altres vehicles permesos segons normativa 

vigent. 

 Canals per sol·licitar un servei 2.3.1.1.2.

• Trucada telefònica a un número dedicat. 

• App mòbil (IOS, Android, etc.) en el smartphone del client. 

Al demanar el servei, el client haurà d’especificar: 

• Nom i cognoms 

• Dia de recollida 

• Hora de recollida sol·licitada amb un interval de tolerància de referència 

• Codi de la parada d’origen 

• Codi de la parada de destinació 

• Número de persones que viatjaran 

• Accés de cadira de rodes, cotxet de bebè, escúter, etc. 

• Freqüència de la sol·licitud: 

o Puntual amb una anticipació màxima de 10 dies a la data del servei. 
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o Periòdiques: serveis repetitius durant la setmana (cada dilluns, etc.) amb la 

mateixa anticipació que les peticions puntuals. 

 Termini mínim per a la sol·licitud d'un servei 2.3.1.1.3.

• Es podrà sol·licitar el servei en qualsevol moment tot i que com més s’ajusti l’hora 

de petició a la de recollida, menys es podrà garantir la seva prestació. 

• No es podran fer peticions telefòniques fora de l’horari del call center. 

 Confirmació del servei 2.3.1.1.4.

• El sol·licitant rebrà comunicació de l’hora prevista de recollida pel mateix canal 

pel qual ha fet la sol·licitud. 

• En el cas d’haver realitzat una petició per mitjà de l’App, el sol·licitant rebrà un 

recordatori 1h abans i una altra 10 min abans.   L’App proporcionarà més 

informació del servei; per exemple, es podrà consultar les hores de pas previstes 

per les diferents parades sol·licitades. 

 Modificació del servei.  2.3.1.1.5.

La modificació del servei es podrà realitzar via APP o a través de trucada telefònica en 

qualsevol moment.   La modificació (hora, recorregut, nombre de persones a recollir o bé 

una combinació d’ells) s’acceptarà si al fer el recàlcul no afecta a la resta de peticions.   

En cas contrari es proposarà una hora alternativa o l’anul·lació de la petició. 

 Anul·lació del servei.  2.3.1.1.6.

L’anul·lació del servei es podrà realitzar via APP o a través de trucada telefònica abans de 

l’hora de recollida pactada.   Aquesta acció es registrarà a la fitxa de petició del servei per 

usos estadístics posteriors. 

L’anul·lació del servei es podrà fer: 

• Via App: en el missatge de confirmació del servei apareixerà una utilitat per 

poder fer la cancel·lació del servei registrant de forma automàtica l’hora de 

comunicació. 

• Via trucada telefònica: l’operador del Call Center anul·larà el servei i registrarà 

l’hora de petició. 
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 Accés al servei 2.3.1.1.7.

• L’usuari haurà d’estar a la parada 5 minuts abans de l’hora de pas concertada.  

• En cas que l’usuari no es trobi a la parada dins del marge establert, l’autobús 

marxarà i registrarà la incompareixença de l’usuari (el sistema registrarà la 

informació de l’horari teòric i real de pas per parada sol·licitada). 

• Donades les característiques del territori (carrers estrets), l’autobús no realitzarà 

esperes a les parades. 

• S’estudiaran les possibles penalitzacions a aquells usuaris que  sol·licitin el servei i 

no l’utilitzin. 

• L’usuari haurà de validar el títol de transport dins del bus o bé abonar un bitllet 

senzill. 

 Client Excepcional 2.3.1.1.8.

És el què no hagi sol·licitat el servei, i podrà viatjar quan: 

• La ruta programada indica a la pantalla del conductor que hi ha places lliures. 

• La destinació d’aquest usuari no altera en cap cas la ruta programada. 

• No s’acceptaran peticions en parades que no tinguin una sol·licitud prèvia. 

 Valoració del servei, i QRS 2.3.1.1.9.

• En finalitzar el trajecte, el client podrà realitzar mitjançant l’app una puntuació i 

valoració de la qualitat del servei rebut. 

• Amb la mateixa app, el Client també podrà exposar les seves QRS (queixes, 

reclamacions i suggeriments) referents al Servei DRT. 
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Fig. 5 – Proposta de pantalla principal app client 

 

 

2.3.1.2. CCB – CENTRE DE CONTROL DE BUS 

 Programació de Rutes 2.3.1.2.1.

• A les 17:00 del dia anterior al servei es farà una primera generació de la ruta del 

dia següent (versió 0). 

• Les sol·licituds després de les 17:00 s’adaptaran a les rutes de la versió 0 i 

generaran una nova versió (v1, v2, v3...vn).   El recàlcul de la ruta incorporarà 

criteris de prioritat per als clients que hagin realitzat la seva petició en el moment 

del càlcul de la versió n-1 de la ruta.    També es tindrà en compte la tipificació del 

client en base al seu historial d’ús del servei DRT. 
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• En cas de modificació d’algun servei el sistema comprovarà que s’adapta  a la 

darrera ruta vigent. En cas contrari es proposarà una hora alternativa o 

l’anul·lació del servei. 

• En cas d’anul·lació d’algun servei el sistema podrà recalcular la ruta i verificar si 

amb aquesta nova versió es modifiquen les hores de recollida de la resta de 

clients i es pot introduir alguna millora.   Aquesta acció està supeditada a 

aconseguir la comunicació i acceptació de tots els clients afectats. 

 

 Confirmació del servei als sol·licitants 2.3.1.2.2.

• Sempre pel mateix canal pel que s’ha fet la sol·licitud. 

• A les 17:00 del dia anterior es comunicaran les hores previstes de recollida 

• Per als clients que realitzin una sol·licitud posterior a les 17:00 hores del dia 

anterior se’ls comunicarà en funció del canal de la seva sol·licitud: 

o Telefònic: l’operador li comunicarà en el mateix moment de la trucada. 

o App: l’aplicació tornarà a calcular les rutes i proposarà resultats que 

l’usuari haurà de validar. 

 Seguiment i control del desenvolupament del servei. 2.3.1.2.3.

El Centre de Control de Bus disposarà d’un Call Centre de dilluns a dissabte no festius 

de 7:00 a 20:00 hores que tindrà les següents funcionalitats: 

• Registrar els usuaris del servei 

• Recollida de peticions per part del client 

• Confirmació telefònica de les peticions rebudes per aquest canal 

• Anul·lació de serveis i nou càlcul de la ruta 

• Comunicació de la modificació d’una ruta i proposta d’hora alternativa 

• Comunicació de les incidències del servei via App o telèfon 

• Recepció de Queixes/Reclamacions i/o altres consultes sobre el servei 

• Registre d’usuaris que s’hagi permès viatjar de forma excepcional 

• A través de la pantalla podrà fer el seguiment on line del servei 
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En cas de modificació del servei el sistema mostrarà per pantalla els noms i números de 

telèfon dels clients amb els quals cal contactar i l’abast de la modificació. 

En la Fig. 6 es mostra una proposta de la pantalla del Operador de CCB per la gestió de 

l’operació del DRT. 

 
Fig. 6 – Proposta d’Esquema pantalla en Centre de Control de Bus 

 

 

 

 

Qualsevol incidència relacionada amb l’autobús o conductor serà atesa segons el 

procediment habitual per un Operador del Centre de Control de Bus garantint que: 

• En cas de manca de relleu o indisposició del conductor el CON enviarà una altre 

conductor de manera que no hi hagi impacte sobre les rutes programades o 

aquest sigui mínim. 

• En cas d’avaria del vehicle es valorarà la substitució immediata del vehicle o bé la 

intervenció del mecànics de línia per tal que no hi hagi impacte sobre les rutes 

programades. 
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2.3.1.3. CONDUCTOR 

El conductor disposarà d’un equip específic que: 

• El conductor s’identificarà  a l’inici i final del servei. 

• Li permetrà identificar-se i poder fer l’inici i final de torn, ja sigui dins o fóra de la 

cotxera, segons els procediments marcats per TB. 

• Mostrarà al conductor el detall del recorregut de cada viatge, amb les parades a 

realitzar (parada i hora), el nom de la persona que ha sol·licitat el servei i les persones 

que s’espera accedeixin al bus. 

• Permetre que el conductor validi la presència o no dels passatgers concertats per a 

cada viatge. 

• Li permetrà gestionar els casos que un usuari no registrat vulgui accedir al bus, 

informant-li si és possible o no (en funció de l’ocupació i el recorregut). En cas que es 

pugui accedir a la petició comunicarà amb el Call Centre per afegir la petició. 

• Li permetrà gestionar les incidències en el servei causades per fets o situacions que 

presenciï el conductor, així cóm col·laborar en les incidències que li requereixi 

l’Operador del CCB, o altre personal reconegut de TB. 

 
 
Seguidament es mostra una proposta de la pantalla del Conductor del Bus. 
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Fig. 7 – Esquema pantalla principal del Conductor 
 

 

2.3.1.4. ALTRES ACTORS 

Hi ha altres actors, gens visibles, amb perfils necessaris en el sistema, que  són: 

l'Administrador del Sistema i el Supervisor del Servei. 

 

 Administrador del Sistema 2.3.1.4.1.

Responsable del Manteniment dels Paràmetres Tècnics del Sistema per ajustar-los a les 

necessitats del negoci. 

Aquest perfil d’usuari tindrà una o més pantalles que li permetran ajustar els diferents 

paràmetres del sistema amb un data d’inici i final (modificacions temporals). Haurà de 

quedar un registre historitzat de les diferents modificacions realitzades. Quan es realitzi 

algun canvi cal que aparegui un missatge sol·licitant-ne la confirmació i, en cas contrari, 

que restableixi la configuració inicial. Els paràmetres a modificar són: 

• Hora d’inici i finalització del servei 

• Calendari del servei 
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• Nombre d’autobusos en servei 

• Parades 

• Recorreguts possibles 

• Temps d’anticipació en la reserva 

• Temps d’anticipació en l’anul·lació del servei 

Així mateix, des d’aquest perfil es podrà gestionar la cartografia: àmbit del servei i 

carrers no aptes per a la circulació del bus. 

 

 Supervisor del Servei 2.3.1.4.2.

Responsable del Control del Servei i Anàlisi del seu funcionament, dels seus nivells de 

qualitat i indicadors de negoci. 

Aquest perfil ha de disposar de diferents indicadors per avaluar el funcionament del 

servei. Es podrà arribar al detall de dia i franja horària. La consulta de les dades 

agregades es podrà fer per períodes, dies concrets, dia de la setmana o tipus de dia 

(feiners, dissabtes i festius). 

La informació estarà agrupada en pantalles/pestanyes diferents segons el contingut a 

analitzar/mostrar. 

Clients 

• Nombre de clients registrats 

• Piràmide d’edat clients 

• Nombre de sol·licituds de servei per canal (telèfon/App) 

• Incompareixences de clients 

• Peticions no registrades 

• Queixes/Reclamacions/Suggeriments 

• Valoració subjectiva dels clients 

 

Oferta 

• Recorreguts més freqüents 

• Peticions de servei per franja horària 
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• Nombre de sol·licituds acceptades/ denegades 

• Serveis realitzats / anul·lats 

• Quilometratge realitzat 

• Hores d’espera als “terminals” 

• Incidències del servei (avaries/talls de carrer/etc.) 

• Puntualitat en el servei 

 

El sistema a contractar també haurà de contemplar aquest dos perfils d’usuari, per 

aquests actors. 
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
En aquest capítol es presenta el plec de prescripcions tècniques per al nou sistema que 

implementarà el Servei de la Prova Pilot de DRT de bus en el barri de Torre Baró de 

Barcelona. 

 

La totalitat de les prescripcions detallades en aquest capítol també esdevindran 

contractuals, a no ser que s’indiqui el contrari.   En conseqüència, les empreses 

licitadores i els sistemes presentats per les mateixes hauran de complir tots i cadascun 

dels punts.  En cas d’incompliment d’alguna de les prescripcions, s’haurà de detallar la 

prescripció que s’incompleix, el motiu pel qual s’incompleix i les afectacions a nivell 

tècnic, funcional i d’operativa de servei que aquest incompliment suposa. 

 

Qualsevol dubte tècnic haurà de ser consultat i resolt per escrit, via email, durant la fase 

de licitació, i es posarà en coneixement de la resta de concurrents.   No s’admetran 

desviacions en el pressupost derivades de l’al·legació de desconeixement o 

desinformació un cop adjudicat el projecte. 

 

Així mateix, dins de l’oferta tècnica, el licitador haurà de redactar una carta de 

compromís en la que es dóna per assabentat i assumeix el compliment de les 

prescripcions detallades a continuació. 
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3.1. ABAST 

L’objecte de concurs se centra en la implantació del sistema que permeti la prestació del 

Servei de Bus en modalitat DRT en el barri de Torre Baró, com a prova pilot. 

 

En concret, el plec és objecte dels següents treballs de subministrament i servei: 

• Projecte executiu. 

• Desenvolupament, programació, configuració i posada en servei de l’aplicació del 

servidor central de control. 

• Desenvolupament, depuració, configuració i posada en servei de les aplicacions 

per al conductor, al operador, els clients, i la resta de perfils del sistema. 

• Configuració i proves d’integració per la posada en servei dels dispositius pel 

conductor, al operador, els clients, i la resta de perfils del sistema. 

• Formació per al personal de l’operació i el manteniment del futur sistema 

• Entrega de la documentació del futur sistema, de tots els àmbits descrits. 

• Garantia i servei d’assistència tècnica fins a concloure la prova pilot. 

• Participació activa en la elaboració d’informes diversos de l’activitat resultant del 

pilot. 

• Etc. 

 

Per tant, en termes de sistema, l’abast queda circumscrit al entorn que permeti la 

prestació del Servei de DRT. 

 

L’objecte del concurs és el subministrament, instal·lació i posada en marxa del sistema, 

així com la documentació tècnica i operativa del sistema, la formació en l’operativa i 

manteniment del sistema i l’assistència tècnica. 

 

No es podrà, en cap cas, presentar ofertes corresponents a determinades parts del 

sistema. Qualsevol oferta que no inclogui tots els ítems detallats en el plec de concurs 

serà objecte de desqualificació. 
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3.2. SOLUCIÓ TECNOLÒGICA 

Els següents apartats detallen les característiques tècniques i funcionals que haurà de 

complir el nou sistema de prestació del Servei DRT Bus a Torre Baró. 

 

3.2.1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES FUNCIONALS 

A continuació es detallen les funcionalitats tècniques requerides per al nou sistema. 

 

3.2.1.1. FUNCIONAMENT GENERAL 

Es tractarà d’un sistema que permetrà rebre peticions de viatge de clients, processar-les, 

encabir-les dins el servei programat, facilitar la carrera d’un autobús, gestionar possibles 

alteracions, recollir informació rellevant per la valoració del servei prestat, i supervisant i 

informant del correcte funcionament de les diferents parts i subsistemes que el 

composen, per poder reaccionar davant incidències. 

 

Durant la prestació del Servei hi haurà d’haver necessàriament la participació de tres 

actors: el Client, el Conductor, i l’Operador del CCB. 

 

Hi ha dos altres actors, gens visibles, que no participen directament en la prestació del 

servei, i amb perfils necessaris en el sistema, que  són: l'administrador del sistema i el 

supervisor del servei. 

Administrador del sistema: 

Responsable del manteniment dels paràmetres tècnics del sistema per ajustar-los a les 

necessitats del negoci. 

Supervisor del servei: 

Responsable del control del servei, i del anàlisi del seu funcionament, dels seus nivells de 

qualitat i indicadors de negoci. 
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El client podrà fer les peticions de viatges per dos canals diferents: 

- Aplicació en el smartphone del client. 

- Trucada telefònica del client. 

 

Existirà un entorn, que estarà en una ubicació del adjudicatari, en que hi haurà les 

aplicacions web (app-web)  i mitjans per facilitar la prestació del Servei DRT Bus.    Aquest 

entorn està convenient dissenyat per tenir una disponibilitat del 99,5% del temps. 

L’Operador del Lloc Central s’encarregarà de gestionar tot el servei.   Interactuarà amb el 

client, amb el conductor, amb la cotxera, amb els mantenidors, el supervisor del servei, 

administrador del sistema, etc. 

El quart actor, el Supervisor del servei, que s’encarregarà de fer la valoració de la 

prestació del servei, per tal de prendre accions correctores quan calgui, haurà de tenir al 

seu abast les eines necessàries per extreure informació del sistema i tenir informes útils 

per la presa de decisions. 

El cinquè actor, l’Administrador de Sistema, s’encarregarà de supervisar l’estat tècnic del 

sistema, i de atendre en la resolució d’incidències, pel que haurà de tenir al seu abast les 

eines necessàries per extreure informació del sistema per la presa de decisions. 

 

El sistema haurà de presentar una arquitectura molt compacta i una facilitat d’operació, 

gestió i manteniment molt elevada, donat que es tracta d’un sistema crític en 

determinades situacions d’emergència. 

 

 

3.2.1.2. LLOC DE L’OPERADOR DEL CCB 

La ubicació definitiva del Lloc de l’Operador de CCB la decidiran els Responsables de Bus.    

El Lloc d’Operació permetrà la gestió de l’operació del Servei, amb el grau de 

disponibilitat que s’ha indicat anteriorment. 

Per això, el lloc tindrà un terminal, que no és objecte d’aquesta licitació, que el permetrà 

accedir a la o les app-web del l’adjudicatari, que posarà a disposició del operador, i que 

són objecte d’aquest concurs. 
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Les funcionalitats que el Lloc del Operador del CCB ha de poder realitzar mitjançant 

l’app-web objecte d’aquest concurs, s’han detallat en l’apartat anterior “2.3.1.2 CCB- 

CENTRE DE CONTROL BUS”, i es complementen a continuació:  

- Atenció al Client:   altes, baixes, modificacions, QRS’s, ..., ja sigui manualment si el 

client contacta telefònicament, o automàticament si el client ho fa mitjançant 

l’app del seu smartphone. 

- Atendre telefònicament les peticions de servei dels Clients, i la seva gestió que 

això suposa, com cancel·lacions, modificacions, incompareixences injustificades, 

canvis en el servei concertat per incidències, etc., tot usant l’app-web del 

adjudicatari. 

- Quan sigui necessari, gestionar via app-web del adjudicatari les peticions del 

clients que accedeixen via app-mòbil, així com el restabliment de les dades de 

perfil d’usuari en el smartphone del client quan aquest ho sol·liciti, etc. 

- Supervisar en temps real la qualitat de la prestació el servei, prenent 

immediatament les mesures adequades.   Per això la app-web haurà de tenir les 

eines adequades que li donin informació del estat de servei, del estat del 

sistemes, del estat de la resolució de les incidències, etc. 

 

La, o les, app-web es comandarà/n mitjançant una interfície gràfica de control i els 

perifèrics corresponents (pantalla, teclat, ratolí, etc.).   Aquesta interfície resultarà clara, 

entenedora i amb una corba d’aprenentatge extremadament ràpida. 

La interfície d’operació i control de la app-web presentarà diversos tipus de privilegis en 

funció de diferents perfils d’usuari, mitjançant la identificació del mateix a través d’un 

sistema d’accés per usuari-password. 

 

El sistema del adjudicatari, via una app-web, ha de permetre que l’administrador del 

sistema pugui gestionar aquests perfils i usuaris, amb totes les funcionalitats típiques. 

L’adjudicatari haurà de redactar el manual d’usuari pel al operador del CCB  en el format 

i suports que siguin més adients, i tot això validat per TB. 
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3.2.1.3. LLOC DEL ADMINISTRADOR DE SISTEMA 

En quan a aquest Lloc del Administrador del Sistema, sols és objecte d’aquest plec, l’app-

web per al propi lloc.   Aquest app ha de poder córrer en un equipament de prestacions 

normals, en quan a Hw del PC, resolució de la pantalla, etc., i que la seva ubicació podrà 

variar segons necessitats de TB, pel que ha de ser fàcilment reconfigurable i reubicable 

dins de TB.   També ha de poder definir-se com a mínim dos ubicacions simultànies, per 

si ho requereixen les necessitats de TB. 

L’adjudicatari haurà de redactar el manual d’usuari pel a l’Administrador de sistema en el 

format i suports que siguin més adients, i tot això validat per TB. 

 

3.2.1.4. LLOC DEL SUPERVISOR DEL SERVEI 

En quan a aquest Lloc del Supervisor del servei, sols és objecte d’aquest plec, l’app-web 

per al lloc.   Aquest app ha de poder córrer en un equipament de prestacions normals, en 

quan a Hw del PC, resolució de la pantalla, etc., i que la seva ubicació podrà variar segons 

necessitats de TB, pel que ha de ser fàcilment reconfigurable i reubicable dins de TB.   

També ha de poder definir-se com a mínim dos ubicacions i dos usuaris simultanis, per si 

ho requereixen les necessitats de TB. 

L’adjudicatari haurà de redactar el manual d’usuari pel al Supervisor de servei en el 

format i suports que siguin més adients, i tot això validat per TB. 

 

 

3.2.1.5. APP DE LA TABLET DEL CONDUCTOR. 

Tal i com s’ha comentat en el Bus TAD hi haurà una sèrie d’equipament.    

Pel que fa al objecte d’aquest plec, l’adjudicatari es responsabilitzarà de l’app de la 

Tablet del conductor, realitzi les funcionalitats descrites en l’apartat “2.3.1.3 

CONDUCTOR“, i també es compromet a satisfer els següents aspectes: 

- Desenvolupament i manteniment del Sw de la app. 

- Configuració i proves de la app per posar-la en servei per al pilot DRT. 
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- Gestió del emmagatzemament, custòdia i restabliment de la configuració i dades 

pròpies de la app del conductor davant qualsevol imprevist o incidència. 

- Assessorament, amb responsabilitat, per l’adquisició de la Tablet pel conductor, 

assegurant la seva idoneïtat en quan a prestacions tècniques, connectivitat 

elèctrica i de comunicacions, dimensions adequades per al propòsit de la prova, 

etc. 

- Redacció del manual d’usuari pel al conductor en el format i suports que siguin 

més adients, i tot això validat per TB. 

- Formació en els diferents àmbits necessaris: pel usuari-conductor, configuració, 

reposició pel manteniment, etc. 

- Assessorament per la instal·lació física i alimentació elèctrica de la Tablet en el 

lloc del conductor. 

 

 

3.2.1.6. APP-MÒBIL PER SMARTPHONE DEL CLIENT 

Tal i com s’ha comentat es proporcionarà una app-mòbil als clients que ho desitgin. 

L’app-mòbil serà compatible com a mínim per a smartphones de IOS o de Android. 

 

Pel que fa al objecte d’aquest plec, l’adjudicatari es responsabilitzarà de l’app-mòbil del 

client, realitzi les funcionalitats descrites en l’apartat “2.3.1.1 CLIENT“, i també es 

compromet a satisfer els següents aspectes: 

- Desenvolupament i manteniment del Sw de la app. 

- Configuració i proves de la app per posar-la en servei per al pilot DRT. 

- Formació en els diferents àmbits necessaris: per l’atenció al client,  configuració, 

etc. 

- Redacció del manual d’usuari pel al client en el format i suports que siguin més 

adients, i tot això validat per TB. 
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3.2.2. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

El sistema per al Pilot de Bus DRT en Torre Baró es basarà en el guiatge en temps real del 

conductor del Bus TAD mitjançant un dispositiu gràfic embarcat tipus tablet.   En aquest 

pilot hi haurà un sol bus en servei, encara que cal dimensionar-ho per poder afegir més 

busos. 

Aquests dispositius funcionaran en dependència de la informació que una Aplicació 

Central li vagi enviant en funció de cóm es vagi desenvolupant el Servei Bus DRT en cada 

moment. 

L’Aplicació Central residirà en Servidor extern a TMB, de titularitat i responsabilitat del 

adjudicatari, que es nodrirà de dades que li arribaran de les aplicacions que utilitzen 

l’Operador de CCB, el conductor (o conductors), i els clients. 

L’Operador del CCB, en el Centre de Control Bus, que estarà ubicat en dependències de 

TB, gestionarà l’operació en temps real, recolzant al conductor quan sigui necessari, i 

també gestionarà les peticions diverses dels clients, i gestionarà les incidències, ... 

Cal destacar que, tot i que el sistema es governi des d’una posició central en el CCB, ha 

de permetre que aquest lloc sigui traslladable a altres seus de TB.   De fet, es podrà 

traslladar o replicar a una ubicació de control alternatiu, o bé duplicat, per a necessitat 

de la direcció d’Operació Bus, o per fer front a possibles incidències en el CCB. 

La connectivitat entre els dispositius i equips serà amb xarxes públiques entre el Servidor 

Central i, el dispositiu gràfic embarcat i la xarxa de TMB que dóna connectivitat al 

Operador del CCB.   Això ha de tenir-se en compte a l’hora de dissenyar els sistemes i 

algorismes del Servei DRT. 
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3.2.3. PROGRAMACIÓ DE LES GUI’S DE LES APP'S 

A continuació es detallen els trets fonamentals per a la programació de les interfícies 

gràfiques d’usuari o GUI's de les app's (smartphones pel client, pel conductor, operador 

CCB, etc.), que es descriuen en aquest plec.  

 

Cal destacar que la programació de la interfície: 

- Està subjecta al criteri i a l’aprovació de diverses parts de TB implicades en el 

Servei de Bus DRT. 

- Es tracta d’un concepte que requereix adaptabilitat, donat que es tracta d’una 

interfície humà-màquina. 

- Es tracta d’un procés iteratiu en el que es poliran deficiències o diversitat de 

criteris, fins a arribar a solucions consensuades. 

- La descripció de la interfície que es reflecteix en aquest plec dóna una idea 

aproximada dels requeriments, si bé cada sistema presenta una forma diferent 

d’implementació. 

- El disseny gràfic de les app’s s’haurà d’ajustat al Llibre d’Estils de TMB, que es 

facilitarà en el seu moment al adjudicatari. 

 

Per tot el que s’esmenta anteriorment, la partida de programació de la interfície gràfica o 

GUI’s té un caràcter de Partida Alçada, en la qual s’oferirà un servei de programació i 

adaptació fins a la completa satisfacció de la propietat i el vistiplau de la direcció 

facultativa. Serà una partida tancada a nivell pressupostari i, per tant, no s’aprovarà cap 

increment econòmic de la partida, independentment dels motius. 

 

Es crearà un grup de treball format per Operació de TB, tècnics TMB i l’adjudicatari, en el 

que es realitzaran reunions periòdiques, amb l’objectiu de fer una interfície el màxim 

adaptada a les exigències de TB. 

 

La documentació de concurs inclourà una proposta bàsica del desenvolupament gràfic i 

funcional de la interfície, adaptada al sistema ofert. 
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Durant la fase d’execució del projecte es presentarà una primera proposta exhaustiva de 

plantejament de la interfície, documentant tots i cadascun dels nivells i subnivells de la 

mateixa. A partir d’aquesta proposta es realitzaran una sèrie de reunions per a 

consensuar els progressos de la programació i suggerir els canvis pertinents per a 

adaptar la seva usabilitat a les exigències dels operadors i dels responsables dels 

departaments involucrats.  

 

Caldrà tenir en compte que s’haurà de formar als tècnics i operadors designats per la 

propietat en el funcionament i la gestió de les interfícies que es descriuen a continuació. 

 

3.2.4. INTEGRACIÓ AMB ELS SISTEMES DE TMB 

El nou sistema per la Prova Pilot de Bus DRT haurà de subministrar les dades necessàries  

per al negoci (per exemple, quilometratge), adequant-se als formats d’informació de TB 

en el referent a les BBDD, fitxers d’informes, fitxers de dades, etc., per tal de poder 

explotar eficientment la informació generada per la prova pilot. 

I caldrà efectuar totes les proves necessàries per assegurar l’anterior. 

 

3.2.5. TRANSPORT DE SENYAL 

Donades les particularitats del servei a prestar, degut a la criticitat de sincronisme de 

temps entre l’Operació del Bus TAD i els Clients, i al fet que el transport de senyal es 

realitzarà sobre xarxes públiques i la xarxa privada de TMB, el mètode de tractament i 

transport de senyal del sistema haurà de complir una sèrie de requisits que 

s’especifiquen a continuació: 

 

- Es valorarà que es minimitzi el pas dels senyals per elements de xarxa 

(commutadors, routers, etc.) aliens a TMB, i en qualsevol cas l’adjudicatari 

s’haurà de coordinar amb TB per a la seva configuració per les proves, posada en 

servei i atenció a incidències descrites en aquest plec . 
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- Es valorarà que la tecnologia de transport emprada gestioni de forma eficaç la 

prioritat del trànsit de dades associades al servei del Pilot DRT, incorporant els 

mecanismes necessaris per a la gestió de QoS (Qualitat de Servei).  

 

- Es valorarà molt positivament que hi hagi un sistema de sincronisme de rellotges, 

i de supervisió d’aquest per assegurar la igualtat dels temps en tots els servidors i 

equips del sistema del Pilot DRT. 

 

 

3.3. IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE 

 

3.3.1. DESENVOLUPAMENT GENERAL DEL CONTRACTE 

 

3.3.1.1. INTRODUCCIÓ 

El Contractista haurà de seguir al llarg del desenvolupament del contracte una 

metodologia de treball que estarà sota supervisió directe de TB. 

La metodologia de treball especificarà les diferents activitats a executar durant la 

implantació del sistema. 

Aquesta metodologia haurà d’ésser desenvolupada i ampliada pel Contractista en la 

corresponent oferta tècnica sota un document titulat: “Pla d’Implantació del Sistema”. 

A nivell general, la metodologia de treball que el Contractista haurà de proposar 

s’estructurarà i desenvoluparà segons les següents fases: 

− Fase 0 : Pla d’Implantació del Sistema 

− Fase I : Enginyeria 

 Proposta de disseny 

 Revisió del disseny i validació per part de TB 

 Redacció Projecte Executiu 

− Fase II: Implantació del sistema 
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 Anàlisi i avaluació dels components del sistema 

 Desenvolupaments, implantació i proves d’integració de subsistemes. 

 Proves de posada en marxa 

− Fase III: Recepció del sistema 

 Acceptació del sistema 

 Operació i manteniment 

 

 

3.3.1.2. POSSIBLES INCOMPATIBILITATS 

En el cas que qualsevol punt d’aquest capítol suposi una incompatibilitat amb els 

requeriments contractuals generals de TMB, prevaldrà allò que s’especifiqui en els 

requeriments contractuals de TMB. 

 

3.3.1.3. DETALL D’ACTIVITATS I TASQUES 

 

 Fase 0 : Pla d’Implantació del sistema 3.3.1.3.1.

El Contractista haurà de desenvolupar un Pla d’implantació del sistema en el que haurà 

d’identificar en detall: 

− Les etapes més significatives del desenvolupament del contracte 

− Els terminis amb els que seran realitzades 

− L’abast de treballs i activitats en cada etapa 

− El nombre i abast dels lliurables 

 

Una proposta del Pla d’Implantació del sistema haurà d’ésser inclosa en l’oferta del 

Contractista. 

 

Durant el progrés del projecte, la planificació anirà sent ajustada i lliurada a les revisions 

periòdiques per part de TMB. Aquesta planificació servirà a TMB com a eina per a valorar 

el progrés dels treballs respecte a la planificació inicial. 

 



 Plec de Prescripcions Funcionals i Tècniques per a una Prova Pilot al Barri de 
Torre Baró 

 
 
 

ITNI / XARXABUS    Pàgina 36 

 Fase I: Enginyeria 3.3.1.3.2.

Durant aquesta fase, el Contractista haurà de desenvolupar la proposta de disseny 

presentada en la seva oferta, i haurà de redactar el projecte executiu de la implantació. 

 

Aquesta fase es dividirà en les següents activitats: 

− Activitat 1: Proposta de disseny 

− Activitat 2: Revisió del disseny 

− Activitat 3: Redacció del projecte executiu 

 

 

 

 

 

3.3.1.3.2.1. Activitat 1: Proposta de disseny 

El Contractista haurà de desenvolupar una proposta de disseny del sistema extensa 

respecte a la proposta inicial presentada en l’oferta. 

 

3.3.1.3.2.2. Activitat 2: Revisió del disseny 

El propòsit de les revisions de disseny és proporcionar confiança tant a TMB com al 

Contractista, assegurant que els dissenys i plans del Contractista quan es portin a terme 

compliran tots el requisits del Contracte, així com intercanviar informació referent a les 

interfícies entre els treballs de tercers i els del Contractista. Les Revisions de Disseny 

poden alertar amb caràcter previ, tant a TB com al Contractista, sobre aquelles àrees on 

és possible que no es compleixin els requeriments. 

 

En particular, en la data prevista, el Contractista remetrà un exemplar de l'esborrany 

complet del disseny a TMB per a la seva revisió; i en funció del resultat d'aquesta revisió 

TMB indicarà al Contractista la realització de les correccions i/o modificacions que 

s'hagin de considerar. 
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El Contractista, un cop acceptat l'encàrrec, s'obliga a realitzar-lo sota les directrius 

contingudes en el present Plec. 

 

El calendari per a la presentació del material subjecte a les revisions de disseny es 

desenvoluparà pel Contractista tal com s’estableix en el Pla d’Implantació del Sistema. 

 

3.3.1.3.2.3. Activitat 3: Redacció del Projecte Executiu 

Una vegada TMB hagi aprovat la proposta de disseny, el Contractista procedirà a la 

redacció del projecte executiu de l’obra. El projecte executiu haurà de reflectir la següent 

informació: 

 

− Planificació 

− Disseny final del sistema 

− Resolució d’interfícies 

− Llistat i justificació de tasques per la implantació 

− Documentació tècnica de las app’s a desenvolupar i equips utilitzats en les tasques 

per la implantació. 

 

El Contractista disposarà de com a màxim dues (2) setmanes, posterior a l’aprovació del 

disseny, per a la redacció del projecte executiu.  

TMB indicarà al Contractista el mode i format d’entrega final del projecte executiu. 
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 Fase II: Implantació del sistema 3.3.1.3.3.

 

Durant aquesta segona fase, el Contractista haurà de revisar l’entorn, fer la implantació i 

integració, i posar en servei el sistema. 

Aquesta fase es dividirà en les següents activitats: 

− Activitat 1: Anàlisi i avaluació dels components del sistema 

− Activitat 2: Desenvolupament, implantació i proves d’integració de subsistemes 

− Activitat 3: Proves de posada en marxa 

 

3.3.1.3.3.1. Activitat 1: Anàlisi i avaluació dels components del sistema 

Es tracta de analitzar i revisar l’entorn des les infraestructures TIC i equipaments  

disponibles i necessaris per a la implantació del sistema, de forma que es pugui fer 

l’execució sense problemes. 

 

3.3.1.3.3.2. Activitat 2: Desenvolupament, implantació i proves d’integració de 
subsistemes 

Es tracta de fer el desenvolupament de les app’s, implantar-les en els Hw implicats, 

configurar i assegurar les comunicacions entre tots els equips i ubicacions necessàries, i 

fer les proves per aconseguir una integració plena entre tots aquest elements, per 

aconseguir totes les funcionalitats descrites en aquest plec. 

 

3.3.1.3.3.3. Activitat 3: Proves de posada en marxa 

Consisteixen en operar el sistema per verificar que tot funciona correctament, de forma 

que tingui continuïtat en el temps, i que les dades s’intercanviïn i emmagatzemin 

correctament.    
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 Fase III : Recepció del sistema 3.3.1.3.4.

Durant aquesta tercera fase, s’acceptarà el sistema, i es podrà iniciar l’operació per 

prestar el servei de la prova pilot. 

Aquesta fase es dividirà en les següents activitats: 

− Activitat 1: Acceptació del sistema 

− Activitat 2: Operació i manteniment 

3.3.1.3.4.1. Activitat 1: Acceptació del sistema 

Aquesta activitat significa el final de la fase de disseny, desenvolupament, implantació, 

proves i demostracions i la completa disponibilitat del sistema per a proporcionar el 

servei. 

 

3.3.1.3.4.2. Activitat 2: Operació i manteniment 

Aquesta activitat compren la prestació del servei durant tota la prova pilot, i fins la 

finalització del contracte d’aquesta adjudicació. 

Per això ha de mantenir el sistema, objecte d’aquesta licitació, plenament disponible.   

Així  mateix haurà de prestar l’assistència tècnica descrita en el Pla de Manteniment 

d’aquest plec. 
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3.3.2. FORMACIÓ PER A L’OPERACIÓ I EL MANTENIMENT DEL SISTEMA 

L’empresa adjudicatària formarà al personal de TB en tots els aspectes tècnics 

relacionats amb el sistema. 

Caldrà que les empreses licitadores presentin una proposta detallada d’un programa de 

formació que respongui a les necessitats del sistema implantat. La proposta 

desenvoluparà, en termes generals, els següents aspectes: 

- Temari detallat per conceptes 

- Planificació i durada de cadascuna de les parts de la formació 

- Material formatiu (apunts, presentacions, diagrames, etc.) 

- Recursos tècnics i humans designats per a la formació 

 

En qualsevol cas, l'adjudicatari haurà de consensuar el temari i durada dels cursos de 

formació amb TB i modificar aquells aspectes que es considerin necessaris.  

 

Els cursos de formació es realitzaran sempre a les instal·lacions de TMB.    

 

La formació es considera part del projecte i és part contractual del mateix. En 

conseqüència, no s'acceptarà cap sobrecost associat al procés de formació.  

 

La formació constarà de dues fases diferenciades, les quals es detallen als següents 

apartats.  

 

3.3.2.1. FORMACIÓ TÈCNICA 

Durant el procés d’implantació del projecte es realitzaran reunions informatives per tal 

d’avaluar l’evolució dels treballs.  

Durant aquestes reunions, a més de tractar-se temes relatius a planificació i fites, es 

realitzaran sessions tècniques en les que s’explicaran les parts implantades, els mètodes 

emprats i qualsevol altra informació que es consideri rellevant des d’un punt de vista 

tècnic. 
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L’objectiu és que, durant el procés d’implantació del sistema, el personal tècnic designat 

per TB iniciï una part pràctica i fonamental de la formació, de manera que obtinguin 

coneixements de base relatius a l’arquitectura del sistema, la solució tecnològica 

emprada i la seva implantació. 

 

Complementàriament, en determinats processos es demanarà a l’equip tècnic de TB que 

presenciï determinades tasques clau com la instal·lació i configuració de la tablet del 

conductor. 

L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de recollir i documentar tota la informació 

durant la fase d’implantació del projecte, per impartir la formació a personal de TMB. 

 

3.3.2.2. FORMACIÓ EN OPERACIÓ I MANTENIMENT 

Abans d’iniciar les proves de posada en posada en marxa, s’iniciarà el procés de formació 

al personal de TMB implicat en l’operació i manteniment del sistema. 

 

La formació estarà separada en cinc perfils diferenciats, corresponents als perfils 

d’usuaris esmentats en apartats anteriors: 

- Perfil 1: Operador de CCB 

- Perfil 2: Conductor del Bus TAD 

- Perfil 3: Administrador del Sistema 

- Perfil 4: Supervisor del Servei 

- Perfil 5: Mantenidors   (CST, OTS, TTEL, Mecànics CON Horta, ...) 

 

La formació es basarà en una documentació prèviament redactada pel adjudicatari, i 

aprovada per TB.   La documentació completa, en format digital i en paper, s’entregarà a 

l’inici de la formació de cada grup. 

 

La formació s’haurà d’adaptar als torns de treball del personal implicat, que es planificarà 

amb TB. 
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3.3.3. ENTREGA I GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SISTEMA 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari generar la següent documentació, sense cap cost 

afegit per a la propietat. 

 

 

3.3.3.1. LLISTAT DE LLIURABLES 

A continuació es detalla el llistat de documentació que l’empresa adjudicatària haurà de 

lliurar durant les deferents fases.  
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Fase / Activitat Document Lliurable 
Fase 0: Pla d’implantació del Sistema 1. Pla d’implantació del sistema 

Fase I: Enginyeria  

Proposta de disseny 
2. Proposta de disseny 

Revisió del disseny i validació per TB 

Redacció del Projecte Executiu 3. Projecte Executiu 

Fase II: Implantació del sistema  

Anàlisi i avaluació dels components del sistema 4. Informe del estat del entorn 

Desenvolupaments, implantació i proves 

d’integració de subsistemes 

5. Protocol de proves d’integració de 

subsistemes 

6. Informe de proves d’integració de 

subsistemes 

Proves de posada en marxa 

7. Protocol de Proves de posada en 

marxa 

8. Informes de Proves de posada en 

marxa 

Fase III: Recepció del Sistema  

Acceptació del sistema 9. Acta d’acceptació del sistema 

Operació i manteniment 

10. Pla de Manteniment 

11. Manual d’Operació i Manteniment 

12. Documentació dels cursos de 

formació 

13. Documentació As-Built 

14. Catàlegs i documentació addicional 

 

 

Dins del Pla de Manteniment s’inclourà la proposta per realitzar el què es detalla en el 

“3.5.2 PLA DE MANTENIMENT”. 

 

Dins de la documentació As-Built s’inclourà, com a mínim: 
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a) As-built SW.   Recollir tota la informació de les app, amb un diagrama de tots els 

seus mòduls i submòduls, explicant les seves interrelacions, i la seva participació 

en les funcionalitats i prestacions demanades en la licitació. 

b) Catàlegs i datasheets de productes, que hi poguessin haver. 

 

Dins de la documentació dels cursos de formació s’inclourà la proposta per realitzar el 

què es detalla en el  “3.3.2 FORMACIÓ PER A L’OPERACIÓ I EL MANTENIMENT DEL 

SISTEMA“.   Es lliurarà en format electrònic tota la documentació dels cursos impartits 

per a TMB.  
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3.4. CONDICIONS 

 

3.4.1. CONDICIONS GENERALS 

 

3.4.1.1. DESENVOLUPAMENT GENERAL DE LA IMPLANTACIÓ 

Per a la licitació, les empreses participants hauran de presentar una Memòria 

d’Implantació del sistema, que contindrà una planificació per al desenvolupament 

general de la implantació, adaptada al sistema proposat i als recursos tècnics, indicant els 

recursos humans assignats, el qual formarà part de la documentació contractual, 

establint les fites i terminis a les que es comprometrà l’empresa en cas de resultar 

adjudicatària.   Veure també el punt 4.2. 

 
3.4.1.2. PLA D’IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA 

Prèviament al començament de les obres l’adjudicatari haurà de formular una 

planificació de treball complet o Pla d’implementació del sistema, veure 3.3.3.   Aquest 

pla haurà de ser aprovat per TMB i la direcció tècnica. 

El pla d’implementació del sistema contindrà:  

a) La descripció detallada del mode en que s’executaran les fases, definint les 

activitats, lligams entre activitats i durades,  que formaran la planificació de 

treball. 

b) Organització del personal que es destina a l’execució, expressant on es troba el 

personal superior, mitjà i especialista quan es formuli la planificació, i de les dates 

en que es trobi de dedicat a la implantació. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, l’adjudicatari haurà d'actualitzar el Pla 

d’implementació del sistema establert, sempre que, per modificació de les tasques, 

modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, 

TMB o la direcció tècnica ho creguin convenient.  
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3.4.1.3. CONFIDENCIALITAT 

L’adjudicatari es compromet a guardar una estricta reserva i confidencialitat respecte a 

la informació que obtingui amb motiu de la col·laboració amb l’empresa contractant, i en 

especial de les dades de caràcter personal que no siguin públiques o notòries i que 

estiguin relacionats amb l’objecte del contracte o dels que hagi tingut coneixement amb 

ocasió del contracte. 

 

L’adjudicatari i el seu personal hauran de complir, en qualsevol cas, les prescripcions del 

GDPR, que implementa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 

de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en el que respecta al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

A efectes d’aquesta normativa, l’adjudicatari tindrà la consideració d’encarregat del 

tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions de l’empresa contractant en 

matèria de mesures de seguretat.    

 

A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, al seu cas, al Plec de 

Clàusules Particulars l’adjudicatari també haurà de: 

a) Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a les que tingui 

accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, 

l’adjudicatari manifesta que té implantades i/o adoptades abans de l’inici del 

contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la 

seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció 

a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos 

als quals estiguin exposats, i en estricte compliment de la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

b) Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les 

corresponents al nivell requerit, i són d’aplicació als fitxers, centres de 

tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el 

tractament de les dades en els termes que estableix el Reglament. 
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c) Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que 

a l’efecte li faci arribar l’empresa contractant i de forma confidencial i reservada, 

no podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats 

diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent una 

vegada el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per 

resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec. 

d) Retornar a TMB, en tots els casos d’extinció contractual, les dades de caràcter 

personal, i també qualsevol suport o document en el que consti alguna dada 

objecte del tractament. 

e) També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació 

obtinguda i documentació elaborada per a l’execució del contracte i aquesta 

documentació no podrà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per 

a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot una vegada 

extingit el contracte. 

f) Igualment, l’empresa contractant mantindrà la confidencialitat respecte a la 

informació facilitada pels licitadors, les dades dels quals, de caràcter personal, 

passaran a formar part del fitxer de clients i proveïdors amb la finalitat de 

gestionar els contractes. 

 

En cas de voler fer esment a l’execució del projecte en la seva informació comercial, 

l’adjudicatari haurà de demanar permís exprés a TMB per a publicar qualsevol informació 

del projecte. 
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3.4.1.4. DISPOSICIONS GENERALS DEL SERVEI 

 

L’adjudicatari serà responsable de revisar la documentació relativa a les instal·lacions i 

sistemes presents i comunicar a TMB les discrepàncies que puguin existir amb el seu 

disseny amb suficient antelació. 

 

En el decurs del projecte i obra, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i 

fer paleses a TMB les consideracions que cregui oportunes. TMB procurarà atendre en la 

mesura que sigui possible les esmentades comunicacions. Ara bé, la manca o el retard en 

la resposta no es considerarà en cap moment com a causa de defectes, mancances o 

retards en els treballs, atès que és obligació de l’adjudicatari desenvolupar-los amb la 

documentació que figura en aquest Plec de Condicions. 

 

3.4.1.5. ABAST 

 
Els treballs d’execució del sistema compresos en aquest projecte inclouran: 

- Subministrament de tots els materials, software i prestació de la mà d’obra 

necessaris per a realitzar totes les tasques descrites en aquest Plec. 

- Direcció de la implantació i treballs d’enginyeria per a l’execució del projecte. 

- Reparació de les possibles avaries produïdes durant la posada en marxa del 

sistema. 

Qualsevol accessori o complement que no hagi estat indicat a l’oferta al relacionar el 

material, software o equip però que sigui necessari per al funcionament correcte de la 

instal·lació, es considera que serà subministrat i muntat per l’empresa adjudicatària, 

sense cost addicional per a TMB. 

L’adjudicatari haurà de proporcionar, directament, un servei de suport tècnic telefònic 

on es puguin resoldre dubtes sobre les funcionalitats i configuració dels equips i sistemes 

oferts. 
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3.4.1.6. EQUIPS, SOFTWARE I MATERIALS 

Tots els equips, software i materials tindran les capacitats i característiques base exigides 

en aquest Plec. 

 

Els equips, software i materials s’instal·laran d’acord amb les recomanacions de cada 

fabricant, sempre que no contradiguin aquest document.   L’adjudicatari haurà de 

verificar l’espai requerit per a tot l’equip proposat, tant en el cas de que aquest espai 

hagi estat especificat o no. 

 

3.4.1.7. INFORMES D’IMPLANTACIÓ, I REUNIONS DE SEGUIMENT 

L’adjudicatari haurà de preparar, quan li demani TB o la direcció tècnica, Informes 

d’Implantació sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats.   Quan ho indiqui el peticionari de l’informe d’implantació, es celebrarà una 

Reunió de Seguiment entre les parts. 

 

En aquests Informes d’Implantació l’adjudicatari estarà obligat a informar detalladament 

i per escrit a TB i la direcció tècnica, de l'estat de desenvolupament del treballs en curs. 

També facilitarà les dades corresponents a l'actualització del Pla d’Implantació del 

Sistema. 

 

L'informe corresponent es lliurarà dins els cinc primers dies laborables des de la seva 

petició.    

 

Als efectes de seguiment i control dels treballs, TB o la direcció tècnica podran requerir 

quan ho considerin necessari al delegat o a qualsevol dels tècnics que integren l'equip 

per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la marxa de les 

tasques en curs o qualsevol altra qüestió.  

 

Per altra banda, el personal de TMB o de la direcció tècnica queda facultat, quan es 

consideri necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que 
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s'escaiguin dels documents, i l’adjudicatari queda obligat a prestar l'assistència que li 

sigui requerida per a aquesta fi.  

 

A les Reunions de Seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi 

acordat, tenint cura de que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. 

D’aquestes reunions així com dels lliuraments parcials de la feina se n'aixecaran les 

corresponents actes, que seran redactades per la direcció tècnica i lliurades a TB.  

 

 

3.4.1.8. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

No seran necessàries tasques en dependències de TB, pel que no serà necessari definir ni 

aplicar procediments de Seguretat i Salut en el Treball. 
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3.4.2. CONDICIONS PARTICULARS 

 

3.4.2.1. RECURSOS A DISPOSICIÓ DE L’OBRA 

 

 Recursos humans 3.4.2.1.1.

L’adjudicatari posarà a disposició del projecte tots els recursos humans necessaris en 

cadascuna i totes les fases d’aquest projecte.   

Les empreses licitadores hauran de presentar una relació dels recursos humans i la 

seva qualificació, que es posaran a disposició del projecte, en base a les necessitats 

plantejades en el present plec.  

TMB valorarà la idoneïtat de les persones assignades al projecte, i podrà exigir quan 

ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal assignat a 

l’execució del projecte.   El Contractista haurà d’acceptar i complir aquesta 

substitució en el termini de les dues setmanes següents a la comunicació feta per 

TMB.  

Qualsevol canvi en el personal assignat a l’execució de l’obra haurà d’ésser comunicat 

i acceptat per TMB. 

L’equip de treball proposat pel contractista haurà de comptar amb una persona amb 

els coneixements necessaris per a interactuar amb el personal de TMB responsable 

de los SI de TMB.   

 

 

 Recursos tècnics 3.4.2.1.2.

L’adjudicatari posarà a disposició del projecte tots els recursos tècnics necessaris per 

a la implantació del mateix.   

 

Les empreses licitadores hauran de presentar una relació dels recursos tècnics que es 

posaran a disposició de l’obra, en base a les necessitats plantejades en el present 

plec. Es valorarà negativament la inclusió d’elements i recursos superflus. 
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3.5. GESTIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA 

 

3.5.1. QUALITAT DEL SERVEI DEL SISTEMA 

Per la naturalesa del servei públic DRT, cal assegurar la disponibilitat absoluta del sistema 

durant la prestació del servei diari. 

Aquest entorn està convenient dissenyat per tenir una disponibilitat del 99,5% del 

temps, atenent als següents indicadors: 

- Fiabilitat:   Número d’aturades del servei màximes, 2 al mes. 

- Resolució:   Temps màxim de restabliment del sistema, 120 min. 

 

La Disponibilitat és el quocient entre el Temps de Servei Prestat i el Temps de Servei 

Ofert, expressat en tant per cent. 

El Temps de Servei Prestat és el Temps de Servei Ofert menys el Temps d’Aturada del 

Servei atribuïble a una incidència en el sistema aquí contractat. 

 

3.5.2. PLA DE MANTENIMENT 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta de pla de manteniment 

adequat al projecte del que és objecte aquesta licitació, per tal de mantenir al llarg del 

temps el sistema en correcte ordre de funcionament. 

A continuació es detalla una base de desenvolupament del pla, a partir de la qual es 

desenvoluparan les propostes del pla de manteniment. 

 

3.5.2.1. MANTENIMENT PREVENTIU 

Consistirà en intervencions periòdiques programades per tal de garantir la disponibilitat i 

fiabilitat del sistema, en el hardware, software i eines de gestió del sistema. 

S’especificaran i es detallaran de forma exhaustiva totes les tasques de manteniment 

preventiu que es té previst realitzar. S’especificaran els següents aspectes: 

 

- Planificació i periodicitat de les inspeccions i tasques de manteniment preventiu 
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- Recursos tècnics a disposició del manteniment preventiu 

- Recursos humans a disposició del manteniment preventiu 

- Documentació, control i certificació de les tasques realitzades 

 

TMB no admetrà cap sobrecost relacionat amb tasques de manteniment preventiu. Per 

tant, qualsevol mancança detectada en la relació de tasques de manteniment preventiu 

serà a càrrec de l’adjudicatari. 

 

 

 

 

3.5.2.2. MANTENIMENT CORRECTIU (SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA) 

Es detallaran tots els aspectes relacionats amb el manteniment del sistema en cas 

d’incidència tècnica, segons el que s’indica a continuació. 

 

 Assistència tècnica 3.5.2.2.1.

Es posarà a disposició de TMB un servei d’assistència tècnica telefònica i/o telemàtica 

per a cobrir els següents aspectes: 

- Notificació d’incidències (en l’horari coincident amb servei TAD, veure punt 2.2.1, 

d’aquest document) 

- Resolució d’incidències via telemàtica 

- Consultes tècniques (HW i SW) 

- Suport per a l’operació del sistema 

- Canals de contacte en cas d’incidència 

- Desenvolupament dels protocols d’actuació en cas d’incidències tècniques 

- Recursos humans a disposició del manteniment correctiu 

- Recursos tècnics a disposició del manteniment correctiu 

- Protocol i temps de reparació o recuperació del sistema (incidències lleus, greus i 

crítiques) 

- Protocols de gestió, control i documentació d’incidències 
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- Documentació de canvis en el sistema provocats per la resolució d’una incidència, 

ubicat en una plataforma col·laborativa, a determinar per TB. 

- Detecció d’avaries sistemàtiques i informes periòdics per a l’avaluació del 

funcionament i fiabilitat del sistema 

 

Caldrà que la proposta de pla de manteniment desenvolupi aquests aspectes a nivell 

tècnic i de planificació. 

 

 

 Temps de resposta 3.5.2.2.2.

Es presentarà una proposta detallada del temps de resposta en funció del grau 

d’afectació al sistema (lleu, greu, crítica), de forma que s’assoleixi la disponibilitat fixada 

en el punt 3.2.1.1 d’aquest document.   Aquesta proposta no es podrà veure afectada pel 

calendari festiu ni qualsevol altre aspecte que no es pugui considerar de força major. 
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4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CONCURS 
L’oferent haurà de presentar la documentació necessària per a donar resposta a tots els 

apartats del plec, detallant la solució proposada, així com la proposta de serveis durant el 

desplegament del nou sistema,  al terme del desplegament,  i fins l’acabament de la 

contractació. 

A continuació es detalla la documentació que les empreses licitadores hauran de 

presentar per tal de realitzar la valoració d’ofertes. 

La documentació aportada per les empreses haurà de respectar escrupolosament l’odre i 

contingut dels apartats plantejats en aquest capítol. Qualsevol informació que no 

segueixi el patró establert no serà considerada i, en conseqüència, no serà puntuada. Així 

mateix, no s’admetrà cap documentació que s’hagi elaborat amb còpies totals o parcials 

de les descripcions i textos del present plec. 

 

4.1. SOLVÈNCIA TÈCNICA DEL SISTEMA PROPOSAT 

Per tal de valorar la idoneïtat del sistema proposat caldrà aportar la documentació 

necessària per a poder fer-ne una valoració tècnica del mateix. La documentació 

aportada s’haurà de presentar perfectament estructurada i redactada de forma clara i 

precisa. Caldrà respectar l’ordre i el contingut dels subapartats que es detallen a 

continuació. 

A més, com a Prova Prequalificativa, es sol·licitarà una demostració pràctica del servei 

ofertat, a efectes de verificar la maduresa de la solució.   Per això, l’oferent haurà de 

mostrar un entorn per prestar el servei, una maqueta, que contindrà tots els 

components del sistema: sistema central, i les aplicacions del client, conductor, i 

operador del DRT, i també tots els equipaments necessaris per demostrar l’operació de 

tots aquests perfils i sistemes objecte de la licitació. 
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4.1.1. RESUM EXECUTIU 

Es presentarà un resum executiu de les característiques tècniques i funcionals més 

importants del sistema, amb una longitud màxima de 2 pàgines, el qual servirà com a 

introductori de l’exposició del plantejament del sistema desenvolupat en apartats 

posteriors. 

 

4.1.2. DIAGRAMES DEL SISTEMA 

Caldrà presentar els següents diagrames d’arquitectura del sistema, de forma clara i 

ordenada per a facilitar la comprensió del sistema als tècnics: 

- Diagrama físic 

- Diagrama funcional 

- Diagrama lògic 

- Datagrames i diagrames del protocol de comunicació emprat 

- Qualsevol altra informació gràfica que es consideri rellevant o que pugui ajudar a 

la comprensió de la proposta tècnica del sistema 

 

4.1.3. ESPECIFICACIONS FUNCIONALS GENERALS 

Es justificarà que el sistema s’adapta a totes les especificacions funcionals detallades en 

aquest document. 

 

 

4.1.4. PROPOSTA DE PLANTEJAMENT FUNCIONAL, OPERATIU I GRÀFIC DE LA INTERFÍCIE DE 

LES APLICACIONS 

En base a tots els aspectes exposats en aquest document es desenvoluparà el 

plantejament funcional, operatiu i gràfic de la interfície de les aplicacions del sistema en 

una memòria amb una extensió no superior a 10 pàgines.  

 

Caldrà que aquesta memòria reflecteixi una primera aproximació que fa l’ofertant al 

plantejament de la interfície, incloent tots aquells aspectes que es considerin rellevants, 
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entre d’altres: 

- Hardware emprat per a la interfície 

- Llenguatge de programació a emprar 

- Plantejament funcional 

- Plantejament operatiu 

- Plantejament gràfic  

- Mapa/diagrama de capes de control 

 

4.1.5. INTEGRACIÓ AMB ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ CORPORATIUS DE TMB 

S’elaborarà una memòria explicativa on es desenvoluparà la proposta d’intercanvi de 

dades entre el nou sistema i el sistema de dades corporatives de TMB.    Amb atenció 

especial al quilometratge, i dades de la prestació del servei per poder realitzar el seu 

anàlisi. 

 

4.2. MEMÒRIA D’IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA 

Es redactarà una memòria tècnica que detalli les tasques per a tot el procés 

d’implantació del sistema, d’una extensió no superior a 3 pàgines. 

 

4.3. MEMÒRIA DE FORMACIÓ PER A L’OPERACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA 

Es presentarà el temari i la metodologia per a impartir els cursos de formació durant la 

fase d’implantació i la fase de posada en servei.   Caldrà incloure i desenvolupar, entre 

d’altres, els següents punts: 

- Temari detallat per conceptes, per cadascun dels perfils d’usuari del sistema 

d’aquest plec. 

- Planificació i durada de cadascuna de les parts de la formació 

- Material formatiu (apunts, presentacions, diagrames, etc.) 

- Recursos tècnics i humans designats per a la formació 
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4.4. DOCUMENTACIÓ DEL SISTEMA 

Es detallarà dins de l’oferta la documentació que s’entregarà a TMB durant el transcurs 

de la instal·lació del sistema i un cop finalitzada aquesta. 

 

4.5. PROPOSTA DE PLA DE MANTENIMENT I SAT (SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA) 

Els licitadors adjuntaran una proposta de pla de manteniment i SAT amb la corresponent 

valoració econòmica.  

  



 Plec de Prescripcions Funcionals i Tècniques per a una Prova Pilot al Barri de 
Torre Baró 

 
 
 

ITNI / XARXABUS    Pàgina 59 

4.6. CARTES DE COMPROMÍS 

Les empreses oferents presentaran una relació de cartes de compromís, signades pel 

responsable de l’empresa, el contingut del qual es detalla a continuació: 

- Compromís de que el sistema proposat compleix amb totes les especificacions 

funcionals i tècniques detallades en el present plec. 

- Compromís de comprensió i acceptació de les condicions generals i específiques 

detallades en la totalitat del present plec, obligant-se d’aquesta manera a donar 

compliment a tots aquells aspectes que s’especifiquen. 

- Compromís de renuncia a possibles ampliacions de pressupost no atribuïbles 

directament a canvis específics ordenats per TMB. 

- Compromís de que l’empresa licitadora compta amb els recursos humans i 

tècnics adequats i necessaris per a dur a terme la implantació  i manteniment del 

sistema ofert. 

- Compromís de que el sistema proposat presentarà continuïtat al llarg del temps 

del servei aquí contractat. 
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