Plec tècnic de serveis pel disseny, desenvolupament i manteniment d’una
aplicació per la realització de les Avaluacions d’Impacte de Protecció de Dades

1. Objecte
L’objecte del contracte és la contractació d’un servei pel disseny, desenvolupament i
manteniment d’una aplicació per dur a terme les preceptives Avaluacions d’Impacte de
Protecció de Dades (AIPD) basada en la metodologia i l’eina desenvolupada per la
Fundació TICSALUT1.
Aquesta aplicació a desenvolupar es posaria a disposició del sistema de Salut adherit al
DPD de la Fundació TICSALUT en format d’aplicació web amb opció de registre, així com
per aquells usuaris no adherits al DPD de Salut per tal que es pugui utilitzar de manera
completament independent i anònima.

2. Presentació
L’organització interessada és la Fundació TIC Salut Social, en endavant la Fundació,
organització que pertany al sector públic Català, adscrit al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
2.1 Missió
Els objectius de la fundació son:
 Elaborar criteris, orientacions estratègiques, informació útil i estructurada, per facilitar
la presa de decisions sobre tecnologies de la informació en l’àmbit de la salut.
 Donar suport tècnic divulgant aquesta informació, oferint assistència i formació al
Departament de Salut, als usuaris i als proveïdors de solucions tecnològiques.
 Promoure el moviment d’informació abans que el moviment de persones, per tal
d’assolir el més alt grau d’eficiència en el diagnòstic.
2.2 Contacte
Les seves oficines corporatives estan ubicades al carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici
Salvany). Codi postal 08005 Barcelona. Tel. 93 553 26 42. Correu electrònic:
info@ticsalutsocial.cat. Web: www.ticsalutsocial.cat.
2.3 Personalitat jurídica i registre
La Fundació es una entitat sense ànim de lucre, i el seu número d’identificació fiscal és
G64350374, estant registrada en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia
1

https://ticsalutsocial.cat/dpd-salut/avaluacio-dimpacte-relativa-a-la-proteccio-de-dades-aipd-en-salut/
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de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2322, i classificada com a fundació
benèfica de tipus Cultural i Docent.
2.4 Introducció i context
La Fundació TIC Salut Social (“Fundació”) és un organisme del Departament de Salut,
que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa
en l’àmbit de la salut i els serveis socials, fa d’observatori de noves tendències, innovació
i seguiment d’iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalització i homologació de
productes.
Durant l’any 2018, la Fundació, per la seva configuració, finalitats i característiques, ha
estat designada com a Delegat de Protecció de Dades en l’àmbit del Departament de
Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu sector públic que ho sol·licitin
i amb les quals es formalitzi el corresponent document d’adhesió.
El mandat del Delegat de Protecció de Dades (“DPD”) és garantir que els responsables
respectin les seves obligacions de protecció de dades i garantir que els interessats siguin
informats del seus drets i obligacions d’acord amb el que disposa el Reglament general
de protecció de dades.
En relació al desplegament d’aquesta funció de DPD, la Fundació ha d’informar,
assessorar i supervisar a les esmentades entitats, en relació al compliment de la
normativa que regula, amb caràcter general el dret fonamental a la protecció de
dades, així como respecte de la normativa especial o sectorial que pugui regular
aspectes relacionats amb el tractament de dades de caràcter personal derivats de l’àmbit
d’actuació de les esmentades entitats i organismes públics del sector salut.
Entre les necessitats de compliment de la regulació es troba la de gestionar el riscos que
se'n deriven de les operacions de tractament, aspecte d’especial rellevància en l’àmbit
d’actuació de la Fundació, en tant una part molt significativa dels tractaments que duen
a terme les entitats públiques per les que actua com DPD impliquen l’ús de dades relatives
a la salut, considerades pel RGPD com a dades de categories especials, que per si
mateixes ja suposen un nivell de risc elevat pel que respecta al seu tractament.
En relació a aquesta obligació específica, l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de
Salut (DPD) de la Fundació ha dissenyat una metodologia per dur a terme les preceptives
Avaluacions d’Impacte de Protecció de Dades (AIPD) en el sistema de Salut.
Amb l’objectiu de facilitar encara més la tasca a les organitzacions que hagin de portar a
terme una AIPD, DPD promou el desenvolupament d’un software específic basat en la guia
i el model anteriorment mencionats.

3. Contingut mínim
El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el licitador
podrà millorar-lo i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a millors o majors
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expectatives, sempre que a judici de l’òrgan de contractació, aquestes millorin de manera
substancial els objectes inicialment plantejats.

4. Descripció general del servei a contractar i abast del projecte
4.1 Disseny i desenvolupament d’una aplicació de gestió de riscos i d’avaluacions
d’impacte per a Salut
4.1.1

Disseny d’una aplicació per dur a terme les preceptives Avaluacions d’Impacte de
Protecció de Dades (AIPD) basada en la metodologia i l’eina desenvolupada per la
Fundació TICSALUT.

4.1.2

Desenvolupament d’aquesta aplicació en format d’aplicació web (Web App), amb
perfils d’usuaris, que inclogui una estructura de base de dades escalable que
permeti la seva futura explotació mitjançant analítica avançada de dades.

4.1.3

Evolutiu on s’adapti l’aplicació per a que compleixi l’Esquema Nacional de
Seguretat. Aquest evolutiu s’ha de tenir en compte en el disseny inicial.

4.1.4

Incloure aspectes d’usabilitat i que permetin una adequada experiència d’usuàri
(user experience).

4.1.5

Una jornada de formació en l’ús de l’eina al personal determinat per la Fundació.

4.1.6

Redacció d’una proposta de condicions d’ús de l’aplicació diferenciant l’ús com a
usuari registrat i com a convidat.

4.2 Requeriments bàsics de l’aplicació
El disseny de l’aplicació es farà d’acord amb els següents requeriments generals, que fan
referència tant a la part visible pels usuaris (front-end), com a l’arquitectura de dades que
la suporta (back-end):


L’estructura bàsica sobre la que treballarà serà l’expedient digital, que correspon a
l’AIPD per a un projecte determinat.



El mòdul principal front-end serà el de gestió d’expedients, que permetrà tractar la
informació de forma usable i intuïtiva als usuaris de l’aplicació.
o

Cada expedient requereix d’informació general de classificació i control, tals
com: identificació, persones involucrades / autoritzades, estat, etc.

o

Cada expedient consisteix en un formulari d’unes 250 preguntes
aproximadament, estructurades en mòduls (per apartats i seccions).

o

Cada pregunta tindrà associada una resposta per part de l’usuari, que
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caldrà emmagatzemar. Aquestes respostes tindran diferents formats
predeterminats: Textos, Números, Desplegables (tesaurus), Taules,
Fitxers, Booleans (si/no), o Dates.
o

Disposarà de lògiques contextuals, en funció de respostes prèvies, per tal
de facilitar-ne la introducció i la validació de dades, tals com: ocultar camps
innecessaris, auto-completat, o codis de colors (alertes). Aquestes lògiques
seran estàtiques i estaran definides prèviament, és a dir, no podran
modificar-se des del gestor d’expedients.

o

L’expedient haurà de ser exportable a format PDF.



Un segon mòdul front-end, per la gestió d'usuaris, permetrà establir categories
d'usuaris amb diferents perfils de seguretat, és a dir, diferents nivells d’accés a
cada expedient (editar, visualitzar, validar, eliminar...).



Un tercer mòdul front-end permetrà la gestió de documents: cada expedient
requerirà annexar documentació (entre 1-15 per expedient), en formats habituals
(doc, xls, pdf, ...). Cada document estarà relacionat amb l’expedient.



Un quart mòdul front-end, el quadre de comandament que permetrà visualitzar
l’estat general de l’expedient i navegar a cada apartat.



Els anteriors mòduls front-end hauran de disposar de:
o
o
o





Capacitat multi-idioma, amb traduccions al català, castellà i anglès.
Accés segur mitjançant l’ús del protocol d’encriptació SSL (última versió
disponible).
Format alineat amb el llibre d’estil que defineixi TICSALUT

D’altra banda, la part back-end ha de complir amb una sèrie de requeriments:
o

La base de dates ha de ser escalable, i ha d’estar estructurada de forma
que la informació sigui accessible per a futures consultes o anàlisi.

o

Exemples de capacitat analítica inclosa en aquesta fase: estadístiques de
contingut.

o

Capacitat analítica no inclosa en aquesta fase: anàlisi de timings,
aplicacions ML per autocompletar text.

o

Cal garantir la seguretat de l’aplicació i la informació tant en
l’emmagatzematge (encriptació) com en la comunicació (protocol TLS).

Plataformes amb funcionalitats similars:
o

https://gestiona.aepd.es (assistent de l’Agencia Española de Protección de
Datos)
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o

https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-dataprotection-impact-assesment (ídem de l’Agència Francesa)

o

https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/responsables/obligacions/
avaluacio-impacte-relativa-proteccio-dades/
(Autoritat
Catalana
de
Protecció de Dades

4.3 Especificacions funcionals
Tal com s’indica a l’apartat 3, totes les especificacions funcionals de l’aplicació que es
detallen en aquest apartat es consideren bàsiques, de forma que l’adjudicatari podrà
proposar millores que superin les prestacions demanades. La Fundació valorarà
positivament les ofertes que els licitadors proposin en aquest sentit.
L’adjudicatari haurà de donar compliment a cadascuna de les especificacions que es
descriuen seguidament en aquest apartat d’acord a la metodologia i eina desenvolupada
per la Fundació TICSALUT.
Per tal de donar compliment l’adjudicatari haurà de disposar dels mitjans tècnics
necessaris i del personal qualificat durant tota la vigència del contracte.
A continuació es detallen les especificacions funcionals de l’aplicació, d’acord amb els
requeriments bàsics mencionats a l’apartat 4.2.
4.3.1

Accés / Menú inicial

La primera pantalla servirà per autenticar usuaris i reconèixer el seu rol i perfil de
seguretat, amb les opcions de:



Autenticació: nom d’usuari i contrasenya
Recuperació de contrasenya

Es donarà opció a entrar sense autenticar-se (usuari “convidat”). No obstant, la no
autenticació comporta certes limitacions:



4.3.2

Accés exclusiu a creació de nous expedients, que quedaran assignats a usuaris
“convidats”.
Cal permetre cookies o similar si es vol poder recuperar la informació de l’expedient
creat d’aquesta manera (ja que no es guardaran dades de l’expedient en el servidor
en sessions d’usuaris convidats).
Exemple de cas d’ús: un usuari que vol fer servir l’aplicació per crear una AIPD en
una sola sessió, i vol imprimir-la en PDF per guardar-la o enviar-la.
Pantalla de Gestió d’Usuaris, Rols i Autoritzacions

En cas de voler maximitzar les funcionalitats de l’aplicació, els usuaris es donaran d’alta
per part de l’Oficina del DPD i es completarà un perfil d’usuari. Aquest pas és obligatori
per usuaris avaluadors:

Pag. 5





És necessària una pantalla de gestió del perfil d’usuari:
o Cada usuari podrà gestionar el seu propi perfil (excepte el rol i
autoritzacions i associats)
o L’administrador els podrà gestionar tots, i assignar rols i autoritzacions
Informació necessària per usuari:
o Dades d’accés: usuari + contrasenya
o Nom
o Funció / Departament: Tabulat (CPD, Validador, ...)
o Empresa / Entitat: nom Laboratori / start-up, TICSalut, Comitè d’Ètica
Hospital...
o Tipus d’Entitat: extern / revisor / validador
o Adreça de correu electrònic
o Número de telèfon
o Rol d’usuari (assignat per l’administrador en un procés de validació d’usuari
– per defecte tots externs).

Taula descriptiva orientativa amb els cinc possibles tipus de rols existents:
ROL

Què pot fer?

Què no pot fer?

Creador (Equip)




Creador (Responsable)

Avaluador (Responsable)

Avaluador (Equip)

Administrador

Només pels seus expedients:
Crear, visualitzar, modificar,
esborrar, publicar, imprimir
AIPDs i documentació annexa



Usar camps de
validador



Veure usuaris
AVALUADOR
(Equip)

Per expedients de la seva Entitat
que no siguin seus: visualitzar /
imprimir

Com l’anterior, però per qualsevol
expedient:

Autoritzar a usuaris Autor a
veure altres expedients


Visualitzar / imprimir AIPDs



Emplenar camps de validador



Assignar Avaluador (Equip)



Visualitzar / imprimir AIPDs



Emplenar camps de validador

Tot l’anterior, més accés a un mòdul de
governança amb les funcions de:

Gestió de tots els expedients

Gestió d’usuaris (crear,
modificar, eliminar, desactivar,
assignar rol)

Exportar analítiques

Eliminació d’AIPDs i
documentació,

Manteniment i desenvolupament
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Com l’anterior



Modificar camps
de l’AIPD no
assignats



Modificar camps
de l’AIPD no
assignats



4.3.3


Menú principal: gestió d’expedients (AIPD)

Per seguretat, només es veuran aquells expedients al que s’hi ha estat assignat:
o
o
o



de l’aplicació.
Parametrització del sistema

L’autor és cada usuari extern, tindrà accés als seus propis expedients (AIPD), i
visualitzar / imprimir els d’altres autors de la seva entitat
El revisador és el DPD (TIC Salut) – i haurà de ser assignat en el moment de
la publicació
El validador és el Comitè d’Ètica Corresponent – haurà de ser assignat en el
moment de la publicació

Des d’aquesta pantalla es disposarà de les següents opcions generals:
o
o
o

4.3.4

Crear expedient
Ordenar expedients (AIPD), segons:
 Nom, Data, Estat, Autor, Revisar per, Validar per
Informació i accions individuals per cada expedient
 Nom expedient, Últim accés (data), Autor, Revisar per, Creat (data),
Estat, Progrés, Accions:
 Visualitzar
 Modificar
 Vista prèvia
 Revisar (perfil DPD)
 Avaluar (perfil Avaluador)
 Exportar: generar una carpeta comprimida (ZIP) que inclogui
l’expedient (PDF) i tots els documents adjunts
 Eliminar

Pantalla d’expedient (AIPD)

Quan estem dins un expedient, s’ha de distribuir la pantalla per fer-la amigable i poder
navegar fàcilment entre seccions, per exemple dividint la pantalla en varies part fixes i
poder anar variant el seu contingut segons el progrés.


Estructura proposada del front-end (adaptable segons criteris d’usabilitat i
visualització del dispositiu):
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a. CAPÇALERA: barra que ha d’incloure links de navegació i accions

b. RESUM SECCIONS:
-Navegar a subseccions
-Estat progrés i riscos
-Highlight de la subsecció
en curs
-Accés a quadre de
comandament
d. RESUM D’ADJUNTS:
-Resum (alertes/mètriques)
-Accés gestió d’adjunts

c. FORMULARI
 Dividir per subsecció
 Preguntes definides, amb lògiques de: input
req, ok, warking, error, no requerida
 Lògiques de cel·les calculades de l’excel

NAVEGADOR
(secció prèvia)

(secció següent)

e. RESUM DE VALIDACIÓ
-Resum (alertes/mètriques)
-Accés validació

a. CAPÇALERA (navegació i dades generals de l’expedient)
La capçalera és una línia a la part superior de la Pantalla d’Expedient, que disposa
d’icones que permetran les següents accions:







Tornar a Menú Principal
Opcions de flux de treball: Publicar (deixa de ser restringida a l’usuari), Revisar i
Validar
Modificar (si estem visualitzant i tenim autorització)
Desar
Imprimir
Anar a dades de capçalera*: inclou la part del COVER de l’eina inicial de l’AIPD en
format Excel: Responsables / Entitat i contacte (assignar altres noms d’usuaris
(Revisor, Validador...)

*Aquesta opció obrirà una pantalla on es podran introduir les dades generals de
l’expedient:
 Codificació projecte (EDITABLE)
 Acrònim del projecte (EDITABLE)
 Títol del projecte (EDITABLE)
 Resum del projecte (EDITABLE)
 Control de versions, modificacions i validacions
 Responsables i contacte:
 Nom / Cognom
 Entitat
 Rol: Els rols d’equip d’avaluadors no han de ser visibles pels creadors
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Adreça de correu electrònic
b. RESUM SECCIONS






Llistat seccions (extensible a subseccions si es decideix trossejar), amb possibilitat
de navegar a cada secció
Informació d’estat: progrés i alertes (semàfor)
Possibilitat de veure explicació al passar cursor sobre icones
Es podrà accedir al quadre de comandament a través d’un botó: és una vista
dinàmica d’Estat i Navegació, que amplia la informació disponible en aquesta
secció.
c. FORMULARI

La base del formulari és l’eina AIPD inicial en format Excel (publicada en aquest enllaç)
que consta de 250 preguntes.








Cada secció és independent, però algunes seccions són llargues i s’hauran de
trossejar per millorar UX (decisió de disseny).
Diferents tipus de camps: Textos, Números, Desplegables (tesaurus), Fitxers,
Booleans (si/no), Dates o taules de fins a 10 columnes.
Inclou textos d’ajuda (en alguns casos llargs) i vincles a webs externes o a altres
seccions de l’expedient.
Inclou diferents tipus de lògiques:
o Cel·les calculades: recullen valors calculats previs, o els obtenen segons
lògiques definides
o Ajudes per emplenar en funció del context (normalment una pregunta
prèvia): Input required, ok, warning, error
o Codis de colors per facilitar l’emplenat i la validació, en funció de l’anterior
Annexar documentació: Es podrà annexar documentació des de cada secció que
la requereix (a), o des del menú específic de gestió d’adjunts (b). En el cas ‘a’, la
metadata de categoria / secció / expedient es copiarà automàticament.
Pla d’acció – Controls de Seguretat:
o Lògica per proposar accions i prioritat en funció de les respostes a la secció
4 – Riscos en la Seguretat de les Dades:
 Actualment les accions proposades són les de l’ENS (Esquema
Nacional de Seguridad)
 Preveure l’opció de relacionar accions amb altres estàndards (ISO
27001, ISO 27701...)
o L’usuari creador ha de planificar cada control, i assignar un estat
(Rebutjada; Pendent; Planificada; En progrés; Finalitzada), Data de
Finalització, Nom Responsable i Comentaris.
o Les accions s’han de poder filtrar i ordenar per qualsevol criteri de la taula:
(posició esquema ENS, prioritat, data, etc.)
o Hi ha codis de color que alerten d’inconsistències
d. MENÚ GESTIÓ D’ADJUNTS
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Cada expedient requerirà annexar documentació (entre 1-15 per expedient), en formats
habituals (docx, xlsx, PDF, ...). En aquesta secció de la Pantalla d’Expedient disposarem
de:



Un breu resum (amb mètriques) de progrés i alertes
Un botó d’accés al gestor de documents

Des del gestor de documents, en pantalla separada, podrem gestionar de manera
centralitzada tots els documents annexats a l’expedient, de manera que es podran fer
aquestes accions:









Adjuntar document
o Cercant document a l’equip
o Arrossegant directament al navegador
Llistar tots el documents adjuntats a l’expedient
Visualitzar document
Imprimir document
Eliminar document
Completar metadades (pop-up o finestra diferent): Cada document s’ha de
classificar per permetre Cerca – Camps de classificació habituals, més els
següents:
o Categoria de document (tabulat o text lliure)
o Secció de l’expedient on s’annexa
o Expedient (auto completat)
o Idioma (auto completat)
Seguretat i privacitat:
o El creador pot gestionar qualsevol acció prèvia
o Els altres rols d’usuari només poden visualitzar
o L’administrador podrà arxivar / eliminar documents
e. RESUM DE VALIDACIÓ I PANTALLA DE VALIDACIÓ








A la pantalla d’expedient veurem un resum de l’estat de validació, i des d’allà
podrem navegar cap a la pantalla de validació
Només usuaris validadors designats (mínim 1, màxim 6 per document) poden
valorar cadascuna de les seccions (5 seccions) i la valoració global.
Per la valoració de cada secció, el disseny hauria idealment de permetre poder
editar la valoració mentre es va veient i navegant per la secció (finestra pop-up?)
La valoració consta de comentaris (text obert) i d’un dictamen i semàfor:
o Pendent de valoració (gris)
o Acceptada (verd)
o Accions pendents (ambre)
o Denegada (vermell)
Vista general que consolidi les valoracions de cada secció, i que permeti emplenar
la valoració global.
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4.3.5

Característiques tècniques i arquitectura

Tal com s’indica a l’apartat 3, totes les característiques tècniques i arquitectura que es
mencionen en aquest apartat es consideren mínimes, de forma que l’adjudicatari podrà
proposar millores que superin les prestacions demanades. La Fundació valorarà
positivament les ofertes que els licitadors proposin en aquest sentit.
L’adjudicatari haurà de donar compliment a cadascuna de les especificacions que es
descriuen seguidament en aquest apartat.
Per tal de donar compliment l’adjudicatari haurà de disposar dels mitjans tècnics
necessaris i del personal qualificat durant tota la vigència del contracte.
L’aplicació web estarà implementada amb el framework de PHP Laravel
(https://laravel.com) i seguirà uns criteris estètics basats en el framework de front-end
Bootstrap (https://getbootstrap.com) fent-ne una adaptació per tal que el disseny de la
pàgina encaixi amb l’identitat corporativa indicada pel client.
El conjunt del projecte seguirà la següent arquitectura, que estarà situada en un únic
servidor web proporcionat per la Fundació al contractista:

En resum, les capacitats tècniques requerides són:
 Gestor contingut: A mida
 Disseny web Responsive tant per dispositius mòbils com per d’escriptori Sí
 Disseny d’estructura senzilla i esquemàtica
 Compatibilitat: Chrome, Safari, Edge, Firefox (última versió dels navegadors)
 Front-End multi-idioma: Sí (Català, Castellà i Anglès)
 Tecnologia del Front-End: Framework Bootstrap https://getbootstrap.com
 Tecnologia del Back-End: Framework Laravel https://laravel.com
 Servidor: gestionat per la Fundació TIC Salut Social
o Entorn de pre-producció
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o

Entorn de producció

Sobre la futura capacitat analítica de l’aplicació, l’estructura de dades de l’eina ha de
complir amb les característiques que es descriuen en la següent taula, on la prioritat és la
seqüència de futures millores:

Què?
% Finalització

Per què?
Per secció +
subsecció (excel
només per secció!)
També validació
transversal (i.e.
documentació o
validació)

Com?
Incloure subsecció als
marcadors de status

Prioritat
1

Segmentacions

Qualsevol resposta
tabulada ha de
permetre segmentació

Taules estructurades
a SQL, anàlisi adhoc i
creació de charts
standard per criteris
més rellevants

1

Llistats agrupats

Per ENTITAT, per
CREADOR, per
AVALUADOR

Control de Dates
Expedient AIPD

Per medir SLAs de
servei de revisió i
validació, temps de
caducitat (després de
6 mesos de creació
ha de generar una
alerta), temps de
resposta (des
d'enviament del
correu d'assignació
d'expedient fins al
primer accés)

Control de Dates
Planificades

Cal avisar al creador /
validador quan alguna
de les dates
planificades (pla
d'acció, data prevista
de signatura d'acords
de transferència…)

Respostes no
tabulades

Identificar respostes
obertes, per afinar la
taula de normalització

1

Control de dates,
Requereix STATUS
de la AIPD (creació,
revisió, dictamen…)
Generació d'alertes
segons triggers
definits per cada
mesura

2

3

Exemple: País (ara
només EU, USA, CH,
i podem anar
incloent), Tipus de
dada, Tipus de
Tractament...
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II. MANTENIMENT I SUPORT EN LES ACTUALITZACIONS DE L’APLICACIÓ.
Un cop lliurada la versió final de l’aplicació, l’adjudicatari haurà de donar suport consistent en
el manteniment i les actualitzacions i evolutius de l’aplicació que es considerin adients per part
de la Fundació amb un màxim de 100 hores fins al 31 de desembre de 2021.

5. Competències i perfils
Els perfils mínims pel que fa a les funcions i característiques que l’adjudicatari haurà
d’adscriure a l’execució del contracte són els següents:
-

Programador sènior. Persona amb capacitat de desenvolupament d’aplicacions.
L’experiència requerida per a aquests tipus de perfil és la següent:



-

Grau universitari en enginyeria o equivalent.
Mínim 5 anys d’experiència en la realització de projectes de desenvolupament
d’aplicacions

Analista d’aplicacions. Persona amb coneixements tècnics i capacitat per donar
suport i instruccions per desenvolupar aplicacions i analitzar les diferents solucions
possibles vers una necessitat tecnològica. La formació i experiència requerida per a
aquest perfil és la següent:



Grau universitari en enginyeria informàtica, telecomunicacions o equivalent.
Mínim 5 anys d’experiència en la realització de projectes de desenvolupament
d’aplicacions

6. Condicions d’execució
6.1 Ubicació física del servei
La prestació dels serveis assignats al contractista es realitzarà a les instal·lacions del
contractista.
6.2 Aportacions de mitjans
El contractista aportarà pel seu compte l’equip humà i recursos materials necessaris per a
efectuar els serveis objecte del contracte.
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6.3 Relació laboral
El poder de direcció sobre el personal del contractista que sigui adscrit al servei objecte
d’aquest contracte s’exercitarà únicament i directament des de la pròpia empresa
contractista, de tal manera que, el personal propi de la Fundació no podrà, en cap moment,
assumir funcions directives mitjançant la impartició directa d’ordres o instruccions sobre el
personal de l’empresa contractista, sense perjudici de les facultats que la legislació de
contractes del sector públic reconeix a l’òrgan de contractació en ordre a l’execució dels
contractes.
El contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua el poder
de direcció de les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte, essent
responsable de l’organització del servei i de la qualitat tècnica de les activitats i prestacions
que desenvolupi.
El contractista és la responsable d’impartir a les persones treballadores adscrites a
l’execució del contracte les ordres corresponents, els criteris de realització del treball i les
directrius de com distribuir-lo.
En particular, el contractista ha d’assumir el pagament del salaris, la concessió de
permisos, llicències i vacances, les substitucions de les persones treballadores en els
casos de baixa o d’absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat
disciplinària, així com quants drets i obligacions deriven de la relació contractual entre
l’empresa i la persona treballadora.
La Fundació no té cap mena de relació de treball respecte a les persones treballadores del
contractista, i no exerceix cap funció de control, direcció o organització d’aquest personal.
En cap cas, el personal adscrit a l’execució del contracte del contractista rebrà ordres o
instruccions directes de la Fundació i la seva prestació s’ha de considerar clarament
diferenciada de la del personal propi de la Fundació, al qual no es podrà assimilar ni en les
condicions horàries, ni jeràrquiques, ni laborals, ni de qualsevol altre tipus que pugui
suposar situacions confuses en quant al seu règim de personal aliè a la Fundació.
No obstant l’anterior, el personal de l’empresa adjudicatària sí que ha de respectar les
instruccions que tant la Fundació com els serveis de la Generalitat del Departament al qual
la Fundació resta adscrita, puguin emetre en compliment de la legislació aplicable al sector
públic de la Generalitat i d’obligat compliment per a tots els ens que en formen part.
6.4 Clàusules de garantia
El contractista es compromet a signar amb els empleats que prestin servei per aquest
contracte, compromisos al marge del contracte de treball o la prestació de serveis, que es
comprometi a l’empleat, al menys els següents termes:


Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat sobre el
contingut de la seva feina, informes o documentació de la que tingués coneixement.
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Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral amb la Fundació.
Que la propietat intel·lectual revertirà en la Fundació.

6.5 Confidencialitat i protecció de dades
El contractista haurà d’adoptar les mesures corresponents per tal de garantir la
confidencialitat i integritat del contingut de la informació que accedeixi per a la prestació
del servei, restant obligades totes aquelles persones que hi tinguin accés a tenir secret del
seu contingut, fins i tot una vegada finalitzada la vigència del present contracte.
Així mateix, el contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix 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 i a la normativa de
protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en tot allò
que no contradigui a l’esmentat Reglament.
6.6 Organització del servei
El contractista designarà un Responsable que serà l’interlocutor amb la Fundació durant
el període de vigència del contracte.
Per part de la Fundació, s’assignarà un Responsable del contracte que vetllarà pel
compliment del contracte i realitzarà amb l’adjudicatari el seguiment de la correcta
prestació del servei.
S’establirà una reunió de kick off del projecte amb l’equip del treball designat per ambdues
parts on es marcaran reunions per a la presa de requeriments i reunions periòdiques de
seguiment.
6.7 Avaluació del servei
La Fundació es reserva el dret d’efectuar totes les consultes que consideri necessàries per
a comprovar la capacitat professional del personal tècnic assignat al servei.

6.8 Recursos Humans i materials
El contractista posarà a disposició de la Fundació durant tot el període de vigència del
contracte, els recursos humans i materials necessaris per la correcta prestació dels serveis
que es demanen en aquest PPT.
Durant aquest període, serà responsabilitat del contractista cobrir les eventuals baixes i
substitucions, sense que la qualitat del servei se’n vegi afectat.
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Qualsevol baixa temporal o de substitució dins l’equip de treball, haurà d’estar justificada
documentalment i coberta pel contractista amb un nivell equivalent. Si, per qualsevol raó,
aquestes condicions no es compleixen, serà el contractista que se’n farà càrrec,
descomptant-se de la facturació l’import proporcional corresponent.
El contractista es farà càrrec de la formació específica necessària i el traspàs de
coneixement del nou personal assignat, per tal que aquest pugui desenvolupar el servei
òptimament, minimitzant l’impacte del canvi.
En el cas que la Fundació consideri explícitament que la persona assignada no compleix
amb els objectius i tasques objecte del contracte, li comunicarà al contractista, quedant
aquesta compromesa a substituir-la per un altra que compleixi els requisits establerts, en
un màxim de 10 dies hàbils.

7. Control i seguiment del contracte
En qualsevol moment i sense previ avis, l’interlocutor de la Fundació podrà obtenir del
responsable del servei nomenat pel contractista tota la informació que consideri necessària
per la correcta execució del contracte.

8. Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals
El contractista haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de
seguretat i de prevenció de riscos laborals.

9. Propietat Intel·lectual
El contractista cedirà a la Fundació gratuïtament i amb caràcter d’exclusiva, sense límit de
temps i per a tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual
de la documentació que en el seu cas pugui generar-se en l’execució del contracte, en
qualsevol forma i, en especial, en totes les seves modalitats d’explotació, inclosa
l’explotació en xarxa d’Internet, del dret de reproducció, distribució, comunicació pública i
transformació (actualització, traducció, i qualsevol altra modificació que pugui derivar en
una altra obra).
El contractista cedirà també la propietat dels suports de les obres. La cessió en exclusiva
en els termes que estableix el paràgraf precedent s’efectua també als efectes de la
Fundació, com a cessionària en exclusiva dels drets d’explotació dels drets d’autor de les
creacions realitzades amb relació a les actuacions objecte del contracte (dibuixos, logotips,
textos, eslògans, gràfics i similars), pugui enregistrar-los, si s’escau, com a titular dels drets
de la propietat industrial derivats de totes aquestes creacions (marca o nom comercial).
S’inclourà documentació tècnica amb instruccions d’ús per poder administrar i gestionar
el servei un cop acabat el contracte de manteniment:
- Informació d’accés al servei (adreces IP, usuaris i contrasenyes del hosting)
tant de l’entorn de Pre-producció com per l’entorn de Producció.
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-

-

Informació sobre com aturar, pausar, iniciar o reiniciar els serveis i processos
relacionats amb l’aplicació, amb els seus respectius usuaris d’accés.
o Per exemple: Apache, httpd, cron, mysql, etc.
Informació sobre com efectuar còpies de seguretat i restauracions de la base
de dades.
Informació sobre les tasques de manteniment habituals que s’hauran de dur a
terme per mantenir el servei en bon estat.
o Per exemple: dependències que s’hauran d’actualitzar, backups,
eliminació d’elements temporals, etc.
Informació relativa a la exportació i importació del servei relatiu a la migració
cap a un altre hosting.
o Repositori del codi de l’aplicació

La cessió de drets prevista en aquesta clàusula s’aplicarà també en el cas d’elements
creats o produïts (fotografies digitals i similars) per persones o empreses que hagin estat
subcontractades pel / per la contractista, en el seu cas, i a aquest efecte, haurà d’acreditar
la cessió esmentada.
A més, el contractista assumeix l’obligació de respondre i indemnitzar contra tota
responsabilitat de qualsevol naturalesa originada o relacionada amb reclamacions que la
Fundació pugui rebre sobre el fet que l’explotació dels treballs, peces, icones, materials i
en general qualsevol creació produïda amb relació al contracte, infringeixin drets de
propietat intel·lectual i/o industrial de tercers.
L’adjudicació de la prestació del present servei implica la formalització de les cessions
previstes en aquest apartat.

10. Lliurables i sistema de pagament
El pagament a l’empresa contractista s’ha d’efectuar en els terminis i condicions establerts
legalment.
La facturació estarà lligada a l’entrega dels lliurables segons detall que s’indica
seguidament: :
I.

Disseny i desenvolupament de l’aplicació per la realització de les Avaluacions
d’Impacte de Protecció de Dades en format d’aplicació web.





II.

25 % al lliurament del disseny tècnic i funcional de l’aplicació – 30 dies
des de la formalització del contracte.
25 % al lliurament de la versió beta de l’aplicació – 75 dies des de la
formalització del contracte.
25 % al lliurament de la versió en producció de l’aplicació - 90 dies des
de la formalització del contracte.
Finalització de les tasques de formació i proves de l’aplicació - 120 dies
des de la formalització del contracte.

Manteniment i suport durant un any en les actualitzacions i evolutius de
l’aplicació.

Pag. 17



Mensualment respecte les hores efectivament realitzades, atenent al
preu hora adjudicat, prèvia conformitat del responsable del contracte.

Serà precisa la conformació de les factures per part del Responsable del contracte.

Robert Rubió Ochoa
Director Oficina DPD
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