INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL
SERVEI D’ANÀLISI DE SOLUCIONS BLUETOOTH PER A LA
TRAÇABILITAT DE CONTACTES EN RELACIÓ AMB LA COVID 19

Nº d'expedient: 68-2020
Data: 04/06/2020
CPV: 72222100-8 – Serveis de revisió estratègica de sistemes d’informació o de
tecnologia de la informació
TIPUS DE CONTRACTE: Servei
1- Objecte del contracte:
Servei d’anàlisi de solucions Bluetooth per a la traçabilitat de contactes en relació amb la
COVID 19.
Objecte i justificació
La Fundació TICSalut ha rebut l’encàrrec del Departament de Salut de realitzar el seguiment
de les iniciatives que a nivell de la Unió Europea i particularment a nivell de l’estat espanyol
s’estan desenvolupant en l’entorn de les aplicacions de “contact tracing” o traçabilitat de
contactes relaciones amb la COVID 19.

Part d’aquest seguiment implica l’anàlisi de

tecnologies Bluetooth. Donada l’experiència contrastada de i2cat en l’àmbit de les
tecnologies Bluetooth es proposa la creació d’un grup de treball mixt format per
professionals de les dues fundacions per a treballar conjuntament aquest encàrrec.
D’acord a l’acord de govern de 12 de març de 2020, pel qual es declara d’emergència la
contractació de subministrament i de serveis en el marc de l’estratègia de resposta a
l’epidèmia del SARS-CoV-2. S’estableix en el seu apartat 2, que en el marc de l’estratègia de
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resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, declarar d’emergència la contractació pel
Departament de Salut dels recursos necessaris en matèria de comunicació.
La Fundació no compta amb els mitjans materials i personals apropiats donat que el personal
no està qualificat per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. En
efecte, la Fundació no disposa del coneixement suficient respecte a tecnologies Bluetooth.
Per aquest motiu, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els
mitjans propis de l’entitat, resulta del tot necessària la contractació dels serveis de suport
extern.
2- Especificacions tècniques de la prestació:
Servei d’anàlisi de solucions Bluetooth per a la traçabilitat de contactes en relació amb la
COVID 19 en base a la proposta tècnica adjunta.
3- Justificació del procediment, tramitació i forma d’adjudicació:
D’acord al Decret Llei 7/2020, en concret al seu article 5, que estableix “Tramitació per
emergència 5.1 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels
òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites,
vinculades o dependents i de les entitats locals situades dins l'àmbit territorial de Catalunya
per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara
del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector
públic.. 5.2 D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a tots els contractes
que hagin de celebrar-se per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats
adscrites, vinculades o dependents del seu sector públic i les entitats locals situades a l'àmbit
territorial de Catalunya, per atendre les necessitats derivades de la protecció de les
persones i altres mesures adoptades pel Govern o pels diferents departaments per fer front
al COVID-19, els resultarà d'aplicació la tramitació d'emergència”.
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En aplicació de l’acord de govern de 12 de març de 2020, pel qual es declara d’emergència la
contractació de subministrament i de serveis en el marc de l’estratègia de resposta a
l’epidèmia del SARS-CoV-2. S’estableix en el seu apartat 2, que en el marc de l’estratègia de
resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, declarar d’emergència la contractació pel
Departament de Salut dels recursos necessaris en matèria de comunicació.
La tramitació d’aquest expedient es realitzarà mitjançant una resolució de la consellera de
Salut o de l’òrgan de contractació corresponent, en la qual s’ordeni l’inici de l’execució de
les prestacions i de la quan es donarà trasllat a la Intervenció General per al seu
coneixement. La resolució deixarà constància que s’adopta a l’empara d’aquest Acord de
Govern i del Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial,
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública. No és necessària la certificació
d’existència de crèdit suficient. En el cas que no existeixi aquest crèdit i d’acord amb l’article
120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, es procedirà a la
seva dotació un cop adoptada la resolució, de conformitat amb el que estableix la Llei de
Finances Públiques.
Adjudicació Directa a tant alçat
4- Òrgan de contractació.
L'òrgan de contractació competent és Josuè Sallent Ribes , de conformitat amb l'Acord de
delegació de competències del Patronat de la Fundació.

5- Valor Estimat
El present contracte té un valor estimat de 14.000,00 € + IVA.
6- Aplicació pressupostaria
D/2510002/4190 – Treballs realitzats
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7- Termini d’execució
El termini d'execució serà de dos mesos.
8- Lloc de la prestació.
La prestació s’executarà a la seu de l’adjudicatari. No obstant, si s’escau, es procediran a
realitzar reunions a la seu de la Fundació TICSalut.
9- Responsable del contracte.
Es designa responsable del contracte al Sr. Josuè Sallent Ribes , Director.
10- Forma de pagament:
Es facturarà un 20% a l’inici de la prestació de serveis, un 50% a finals del mes de juny, i el
30% restant en finalitzar el mes de juliol.
11- Adjudicatari proposat i selecció
Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Carrer del Gran Capità, 2-4 Edifici Nexus (Campus Nord UPC)
08034, Barcelona
CIF: G-63262570

Director

Josuè Sallent Ribes
Director de la Fundació TICSalutSocial
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