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1. Objecte
Des de fa uns anys, vivim en l'era de la transformació digital, en què la digitalització està
transformant completament els processos de les organitzacions i les seves relacions amb els
usuaris.
En el cas de La meva salut (LMS), hi ha un origen de el problema destacat, que és l'opinió de
la ciutadania en els markets, però per poder prendre decisions es necessari tenir una visió
global i basada en dades de tots els usuaris. Si l'únic input que tenim és l'opinió dels ciutadans,
mai podrem tenir resposta a les preguntes adequades:
− Es tracta d'errors o per contra són problemes d'usabilitat?
− On són els errors? A la banda de l'usuari? En els serveis que fa servir l'aplicació?
− Quina magnitud té el problema? A Quants usuaris afecta?
− Quin és el context de el problema?
− Quin és el detall de el problema? Es una nova versió? Afecta a una tipologia de
dispositius? A una versió de sistema operatiu determinada?
Sense poder contestar aquestes preguntes és molt difícil poder extreure conclusions i fer la
presa de decisions oportuna. Sense les dades necessàries no podrem analitzar la causa arrel
dels problemes en les nostres aplicacions mòbils.
Per tot això es vol aplicar un servei de control de qualitat i seguiment de la usabilitat
d’aplicacions mòbils per part de tots els usuaris de LMS.

2. Termini del contracte i pròrrogues
D’acord amb allò que es disposa en el quadre de característiques del contracte, la durada
d’aquest s’estableix des de la data de la signatura del contracte fins a 31 de desembre de
2022.
Aquest contracte serà prorrogable sempre que les dues parts així ho acordin. Aquesta
pròrroga es podrà estendre per un període màxim de 4 anys.

3. Objectius del projecte/servei
L’objectiu d’aquest servei és realitzar el control de qualitat i usabilitat de les aplicacions
mòbils principalment amb La meva salut.
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És impossible corregir o solucionar alguna cosa del que no tens constància. Per això és
indispensable tenir visibilitat total sobre l’experiència que estan tenint els usuaris de les
aplicacions mòbils, per identificar oportunitats de millora i aportar als ciutadans una millor
experiència.
És important tenir sota control la qualitat de les aplicacions mòbils, atès que, en aquest
context, un error en l’obtenció del pla de medicació, per exemple, pot derivar en una visita
innecessària al centre de salut.
A més, cal mesurar la qualitat per poder millorar. Si l'objectiu és millorar amb cada nova
release per donar un millor servei a la ciutadania, cal mesurar la qualitat amb els indicadors
adequats, i marcar fites de millora en aquests indicadors. Això derivarà en accions de millora
de la qualitat en les aplicacions mòbils, l'impacte s’ha de poder mesurar posteriorment per
analitzar la seva efectivitat.
També esta el punt de detectar ràpidament problemes i millorar el nivell de servei que percep
el ciutadà al dia a dia.
També hem de pensar que per augmentar l'ús de les aplicacions mòbils és imprescindible
entendre a l'usuari, i per a això, les dades d'ús de les aplicacions són una font de valor
incalculable. Atès que, amb el volum actual d'ús, és impossible conèixer a cada un d'ells, cal
desplegar mecanismes que et permetin treure conclusions de grups amb comportaments
comuns a partir de l'anàlisi de les dades. Totes les persones tenim un perfilat, que s’assembla
mes a un grup determinat que no a un altre. A través d'aquesta anàlisi es poden treure
conclusions molt valuoses de comportament i ús.
El servei adequat és aquell que t'ofereix els indicadors oportuns per conèixer millor als teus
usuaris i t'ajuda a interpretar-los, obtenint conclusions que vagin en la via de la millora de
l'experiència d'usuari, i, per tant, de l'ús.
Per aconseguir-ho és indispensable, d'una banda, tenir la visibilitat adequada de tots els
usuaris, i d'altra tenir l'acompanyament i assessorament que t'ajudi a fer una presa de
decisions basada en dades.

4. Descripció de la situació actual
Cada vegada més les aplicacions mòbils s'han convertit en un canal molt important. Hi ha
situacions i factors externs que han fet que l'ús de les aplicacions mòbils creixi de manera
considerable en l'últim any. Les restriccions pel que fa a mobilitat i relacions personals han fet
que els ciutadans optin per operar a través de les aplicacions mòbils en lloc de físicament.
Això augmenta la importància quan es tracta del sector de la salut. En la situació actual, és
imprescindible que part de l'operativa que faries desplaçant a un centre de salut la puguis fer
a través del mòbil. En el cas concret de les aplicacions del sector de la salut, durant 2020 es
va experimentar un creixement mitjà del 50% donada la situació sanitària.
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El Departament de Salut ha sortit reforçant les seves aplicacions mòbils per tal de donar
cobertura no presencial en els serveis a la ciutadania, com La meva salut.
La Meva Salut és un espai personal de salut digital que permet a la ciutadania de Catalunya
relacionar-se de manera no presencial amb el Sistema de Salut de Catalunya. Facilita als seus
usuaris la consulta d’informes clínics, diagnòstics i resultats d’anàlisis clíniques i proves que
formen part de la seva història clínica. També es pot accedir al Pla de medicació vigent per
anar directament a la farmàcia, demanar visita d’atenció primària i accedir a diversos serveis
d’atenció no presencial com l'eConsulta, que permet fer consultes sanitàries als professionals
de salut, fer tràmits i enviar documents. Ara també podem sol·licitar el certificat covid, etc
Els pares, mares o responsables legals de persones poden demanar l’accés a La Meva Salut
dels seus fills menors de 18 anys i dels tutelats.
Atès que s'ofereix aquest servei a la ciutadania, és important que l'aplicació mòbil funcioni
amb qualitat, però també un objectiu indispensable és augmentar el seu ús. Millorar la qualitat
en cada nova release i maximitzar l'ús de l'aplicació són dos factors claus en l'èxit d'una
aplicació mòbil. Per augmentar l'ús de les aplicacions mòbils és indispensable que aquestes
tinguin tant qualitat com usabilitat. Una mala qualitat deriva en què la ciutadania tingui una
mala imatge de l' app i vulgui fer-la servir cada vegada menys. De la mateixa manera, de res
serveix que l'aplicació no tingui bloquejos (crashes) si després hi ha problemes funcionals, és
poc intuïtiva o complexa d'operar, la qual cosa deriva en una mala experiència d'usuari.

5. Descripció de la demanda
L’objectiu d’aquest requeriment és instal·lar i desenvolupar l’estructura necessària per a
obtenir la informació que ens permetrà analitzar els problemes i la funcionalitat que els usuaris
de les aplicacions mòbils tenen o podrien tenir.
Tenint en compte tot això, els requeriments a desenvolupar són:
•
•
•

Implantació del sistema de recollida de dades
Explotació de les dades recollides
Disposició d’una plataforma de consulta de la informació obtinguda

El servei es concreta en les necessitats següents:
5.1. Les dades
Recollida de dades amb monitorització a traves de les dades reals de l’ús de tots els usuaris
en totes les APP mòbils.
Recol·lecció com a mínim de les següents dades:
−

Crashes
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−

Connexions a les apps

−

Navegacions entre vistes de les apps

−

Trucades de xarxa de les apps

Identificació com a mínim de les següents dades en totes les accions:
−

ID usuari

−

ID sessió

−

Plataforma

−

Versió de l’ app

−

Versió de l’ OS

−

Dispositiu

−

Operadora

−

Vista

−

Missatge d’ error (en les dades erronies)

Possibilitat de generar dades ad-hoc des de les apps mòbils.
Dades de ressenyes de Google Play y App Store Apple
Dades en real-time.
Retenció de les dades com a mínim 2 anys
5.2. Informes, visors i indicadors
Es tindrà un producte on s’accedirà i s’extrauran indicadors.
Visió de les ultimes 24h, els últims 7 dies i els últims 30.
Visió multi perfil: Dashboards con indicadors par a diferents perfils
Visió top down: Des d’ indicadors globals/agregats a informació detallada a nivell de crash i
usabilitat de Dashboard d’ anàlisi i cerca d’ errors per fer troubleshooting.
Possibilitat de pantalles per anàlisi de ressenyes en els markets: Indicadors de ràtings,
ressenyes, anàlisi de paraules amb més pes a través de ML (natural language
processing), evolució temporal de ràting i # ressenyes.
Flexibilitat en els dashboards a través de filtres i selectors perquè CLIENT pugui obtenir
la informació que necessita.
Indicadors:
•

Indicadors clau de qualitat:

•

Ràtio d'errors
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•


Evolució de qualitat

Condicions d'error més comuns




Detall dels crashes

Indicadors clau d'usabilitat:


Usuaris actius



Evolució d'ús



Operatives més comuns



Indicadors dels markets: Descàrregues, ressenyes i rating.



Indicadors de navegacions dels usuaris.



Indicadors de temps en cada vista.



Indicadors d'evolucions temporals per a la detecció de patrons i tendències.



Comparativa de qualitat i ús entre releases



Visió d'ús i qualitat per: OS versió, dispositiu, operadora, plataforma ...
•

Possibilitat de crear nous indicadors i nous dashboards que
cobreixin les necessitats que poden sorgir.

Existirà un suport en l’anàlisi de les incidències que puguin ser detectades i el modelatge dels
perfils dels usuaris existents.
5.3. Alertes
S'inclouran en el servei alertes proactives generades aplicant tècniques de ML per a la
detecció anticipada de problemes o condicions de risc en les aplicacions mòbils. Per a això
s'aplicarà ML sobre les dades històriques de les aplicacions detectant patrons, tendències i
anomalies en els mateixos que permetin actuar de manera proactiva.
Combinant tècniques de regressió, classificació i clustering el servei generarà les següents
alertes:
• Anomalies en ràtios d'error
• Increment inusual de tipologia d'error concreta
• Qualitat degradada entre versions
• Descens inusual de l'ús de les aplicacions
Es podran definir alertes addicionals sobre qualsevol de les dades obtingudes en base a les
necessitats.
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5.4. Seguretat
Possibilitat de creació de rols que assignin permisos perquè determinats usuaris només
accedeixin a determinats dashboards.
Perfilat flexible i adaptable en funció de el grup:
•

Màrqueting,

•

User experience

•

Sistemes.

Es podran afegir tants nous grups de seguretat com siguin necessaris i modelar en funció de
les necessitats.

6. Requisits del sistema
6.1. SDK Obtenció de dades
El servei proveirà d’un SDK que permeti la seva integració amb les aplicacions mòbils per a
la recollida de totes les dades generades pels ciutadans en l'ús de l'aplicació.
El SDK ha de ser capaç de generar dades de connexions a l'app, errors, navegacions,
trucades de xarxa, així com esdeveniments customitzats que es podran incloure a la demanda
incrustant una línia de codi en les seves aplicacions. Es recolliran les dades detallades a
l'apartat 5.1. Les dades.
6.2. Connector dades de ressenyes
El servei inclourà un connector que s'encarregarà de recollir les dades de les ressenyes dels
markets (tant Android com iOS) per al seu posterior processament, anàlisi i visualització.
El connector de consultar, amb la periodicitat que s’estableixi, les dades de ressenyes dels
ciutadans.
6.3. Plataforma Big Data
Totes les dades s'inclouran en una plataforma Big Data que permeti el seu processament en
real-time de manera massiva.
S'han de poder integrar no només les dades de les aplicacions mòbils i les ressenyes, sinó
qualsevol tipus de dada explotable a través de fitxers, APIs, BBDDs, syslog, etc. per poder
garantir la cobertura de necessitats futures i / o addicionals.
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La plataforma ha de permetre l'aplicació de lògiques complexes sobre les dades, així com
l'encreuament dels mateixos, per poder oferir els indicadors i dashboards necessaris detallats
en el punt 5.2. Informes, visors i indicadors.
Aquesta plataforma ha de poder integrar-se amb els models de machine learning per poder
aplicar sobre les dades que es detalla en el punt 6.4 MACHINE LEARNING.
Des de la mateixa s'implementaran les alertes definides en el punt 5.3. Alertes, per la qual
cosa ha de ser flexible en aquest sentit permetent fer diferents accions davant condicions
establertes (enviament de mail, enviament de Teams, creació de tiquet, integració amb eines
de tercers, execució d'automatismes, etc.).
6.4. MACHINE LEARNING
S'utilitzaran tècniques de Machine Learning per tal d'identificar de manera anticipada
problemes o situacions sobre les quals posar el focus.

7. Condicions d’execució
7.1. Compromís del servei
El nivell de servei requerit sempre es basa i ve condicionat per la prioritat que s’estableixi a
cada tasca.
D’aquesta manera les prioritats s’assignen a les incidències rebudes de la manera següent:
−

Servei aturat: problemes d’immediata resolució perquè impedeixen el
funcionament del servei en la seva totalitat. No es pot realitzar cap acció fins la
resolució de la incidència. El nivell crític es considera molt elevat.

−

Molt Urgent: incidències que per la seva tipologia impedeixen el funcionament
correcte del servei. Es poden realitzar algunes accions, però no concloure el tràmit
a realitzar en la seva totalitat. El nivell crític es considera molt elevat.

−

Urgent: incidències que afecten a pocs usuaris o a només un mòdul del servei. Es
pot solucionar momentàniament la incidència per altres vies. El nivell crític és alt.

−

Moderada: Totes les incidències que per la seva tipologia o dates en que es
produeixen, no són crítiques.

−

Baixa: problemes pocs crítics que no afecten greument al funcionament correcte
del servei. El nivell crític es considera baix.

El nivell de servei que estableix per a cada prioritat es detalla a continuació:
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Prioritat

Temps màxim de resolució

Nivell

BAIXA

7 dies laborables

80%

MODERADA

3 dies laborables

80%

URGENT

1 dia laborables

80%

MOLT URGENT

8 h en jornada laboral

100%

SERVEI ATURAT

2 h en jornada laboral

100%

La resposta a les qüestions de caire funcional que es plantegin en el marc del servei de suport
serà immediata. El licitador, però, pot establir uns nivells de servei millors als establerts.
7.2. Estructura organitzativa i equip de treball
El licitador ha de presentar una proposta detallada del mètode i equip de treball d’acord amb
les responsabilitat identificades en la descripció del servei.
El CatSalut designarà un responsable del servei, que formarà part de l’equip de treball i serà
la persona de contacte i l’interlocutor únic.
L’adjudicatari ha d’establir el compromís d’assignació estable d’un interlocutor fix al llarg del
període de prestació del contracte.
Cal preveure que l’equip de treball sigui estable, és a dir, ha d’haver-hi els mínims canvis de
recursos assignats
Es requereix la presentació de cada professional proposat pel licitador que ha de formar part
de l’equip de treball, indicant el nom, perfil assignat al projecte, currículum detallat remarcant
els projectes que puguin ser similars o rellevants per aquest servei.
La distribució orientativa dels perfils bàsics del projecte és la següent:
Perfil professional

Dedicació

Cap de projecte

20%

Arquitecte big data

30%

Data scientist

50%

7.3. Infraestructura necessària per a dur a terme el servei
El lloc de treball han de ser les instal·lacions que estableixi l’adjudicatari (no seran les
instal·lacions del CatSalut a menys que hi hagi una petició expressa del propi CatSalut).
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7.4. Model de relació
−

Obligacions del CatSalut

És responsabilitat del CatSalut facilitar a l’equip de l’adjudicatari tota la informació que cregui
necessària per al desenvolupament del projecte.
Les qüestions plantejades pel adjudicatari es resoldran per part del CatSalut dins del període
de temps acordat a l’inici del projecte i per defecte es suposarà resposta positiva.
−

Obligacions de l’adjudicatari

En el moment de la prestació del servei, l’adjudicatari haurà d’aportar les infraestructures
informàtiques, espais pel desenvolupament, llicencies de desenvolupament i qualsevol altre
component o mitjà tècnic necessari per la realització dels treballs
Serà necessari adequar-se als cicles de planificació i execució de treball que es defineixin
d’acord amb el mètode acordat amb l’Àrea de Sistemes d’Informació.
7.5. Mesures de qualitat en l’execució dels contractes
L’adjudicatari dels serveis haurà de definir el pla de qualitat que consideri necessari per a
garantir la qualitat en el resultat del servei contractat
7.6. Nivells i àmbits de seguretat
Confidencialitat i publicitat del servei
L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte les dades o informació prèvia que no
essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
Qualsevol comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que el proveïdor realitzi
referent al servei que presta a la Generalitat haurà de ser aprovat prèviament pel Departament
de Salut i/o CatSalut.
Tota la documentació generada per l’adjudicatari en el marc d’aquest projecte cal que inclogui
sempre el logotip del CatSalut.
Propietat intel·lectual
Tota la documentació, models i codi font que es generi al llarg del servei és propietat exclusiva
de la Generalitat de Catalunya. El licitador no la podrà fer servir per altres finalitats sense el
consentiment exprés del CatSalut.
Seguretat i protecció de dades
L’adjudicatari dels serveis es compromet a complir els requisits de seguretat i continuïtat
aplicables a l’objecte del contracte especificats a:
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−

La legislació vigent en general i, en particular, quan es tractin dades de caràcter personal,
el Reglament de Seguretat del Reial Decret 994/1999 de la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD).

−

Les normes ISO/IEC/UNE 17799 de millors pràctiques de seguretat de la informació i
UNE71502 de gestió de la seguretat de la informació, adaptades a l’estructura
administrativa, personal i entorn tecnològic del client i aplicades de forma proporcional als
riscos reals.

−

Els requisits de seguretat de webs que publiqui l’IQUA (Agència de Qualitat d’Internet) .

Addicionalment, l’adjudicatari es compromet a:
−

Signar un acord de confidencialitat (tots els membres de l’equip).

−

Complir amb les directives tecnològiques i de seguretat i qualitat que estableixi el CatSalut.

−

Implementar les mesures, processos, i requisits que el CatSalut sol·liciti amb aquesta
finalitat i li proposarà els que consideri necessaris per millorar les solucions.

−

Facilitar tota aquella informació que el CatSalut requereixi per tal que aquest pugui donar
compliment a la legislació i normativa referida en aquest apartat.

7.7. Compartició de recursos
Per tal de garantir la seguretat, qualsevol compartició de recursos tècnics (infraestructura de
maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l’execució del contracte serà prèviament justificada al
CatSalut amb un informe d’anàlisis de beneficis i riscos, que aquest haurà d’aprovar.
Els adjudicataris només poden utilitzar la xarxa, maquinari i/o programari propietat de la
Generalitat de Catalunya exclusivament per a l’ús o benefici de la Generalitat.
7.8. Auditoria
Durant el període d’execució del contracte, el CatSalut podrà realitzar auditories per verificar
el compliment dels compromisos contractuals i la fiabilitat de la informació facilitada per part
de l’empresa adjudicatària.
L’adjudicatari proporcionarà la seva total cooperació a la realització d’aquestes auditories.
Això inclourà el lliurament de documentació i l’accés físic a les instal·lacions on s’estiguin
realitzant els serveis objecte del contracte, al personal que el CatSalut determini, que podrà
ser tant personal propi del CatSalut com subcontractat.
No caldrà donar avís previ per realitzar tasques d’auditoria on no es requereixi col·laboració
activa del personal de l’adjudicatari. En els casos en què el CatSalut demani una col·laboració
activa del personal de l’adjudicatari, es donarà avís amb quatre setmanes d’antelació.
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7.9. Penalitzacions
L’adjudicatari ha d’aportar els recursos experts per atendre l’objecte del contracte en el temps
fixat. En cas contrari, l’Administració podrà optar indistintament, per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitats establertes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Com regla general, queden excloses les penalitzacions en cas que:
-

Existeixin situacions extraordinàries que donin lloc a alteracions que desvirtuïn la
mesura de compliment del servei.

-

Quan la raó de la desviació es degui a components que no estan sota la responsabilitat
de l’adjudicatari.

L’adjudicatari pot proposar un sistema addicional de penalitzacions específic per al projecte.
7.10.Productes resultants del projecte
L’adjudicatari haurà de lliurar de forma periòdica i/o a petició del CatSalut els informes de
seguiment així com els resums executis que així es considerin pel seguiment control i
avaluació del servei.
L’adjudicatari haurà de mantenir un registre de la documentació enviada al CatSalut amb el
detall de les versions, dates i destinataris.
També es demana que es faci un registre de tots els fitxers que ha lliurat CatSalut o que han
estat generats per alguna petició concreta.
El licitador podrà oferir el desenvolupament addicional dels productes que consideri que poden
millorar el servei.
Tota la documentació lliurada haurà d’estar en llengua catalana.
7.11.Facturació del servei
La facturació es presentarà amb caràcter mensual.
El responsable del projecte del CatSalut conformarà les factures presentades per
l’adjudicatari, d’acord amb la planificació del treball i el pla de facturació establerts.

8. Prestacions superiors o complementaries a les exigides
Els licitadors podran proposar les prestacions o productes addicionals que no formin part dels
requisits exigits en el plec de prescripcions tècniques i que es considerin rellevants per a un
millor desenvolupament del servei: formació específica, workshops de treball amb alguna àrea
relacionada amb el projecte o servei.
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9. Import màxim de licitació
L'import màxim de licitació és de 67.500,00 amb l’IVA exclòs.

10.

Ubicació dels servidors

Abans de la formalització del contracte, i donant compliment en allò que s’estableix en Reial
Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel que s’adopten les mesures urgents per raons de
seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions, l’empresa proposada com a adjudicatària haurà de presentar una
declaració responsable per la qual indiqui la ubicació dels servidors i des d’on es prestaran
els serveis associats a aquests. En cas que es canviï la seva ubicació també ho haurà de
comunicar als serveis dependents de l’òrgan de contractació.
Els licitadors hauran d’indicar, mitjançant declaració responsable, si tenen previst
subcontractar els servidors i serveis associats a aquests, tot indicant el nombre o perfil
empresarial dels subcontractistes.

11.

Contingut i estructura de la presentació de la proposta tècnica

La proposta tècnica ha de tenir els següents continguts mínims i ha d’estar obligatòriament
estructurada de la forma que es detalla a continuació. El licitador pot adjuntar a la seva oferta
tota la informació complementària que consideri d’interès.
1.

Solució proposada

Descripció detallada del servei proposat, incloent-hi obligatòriament:
−

Proposta tècnica.

−

El mètode de treball proposat per respondre a les necessitats del procés de
desenvolupament plantejat a la descripció del servei.

−

Descripció de les eines i processos que aporta el licitador, destacant-ne a la forma com
s’enfocarà el treball per obtenir el màxim valor afegit amb el mínim de temps, costos i
riscos.
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2. Metodologia
Proposta de metodologia de treball, destacant-ne aquells aspectes que siguin més rellevants
per a l’execució del projecte plantejat.
3. Planificació del projecte
Amb detall de les fases i cronograma.
4. Mitjans professionals i tècnics
Descripció detallada de:
−

Equip de treball: Cal descriure la composició de l’equip de treball proposat amb el detall
de la seva dedicació per fases/activitats, perfil professional i descripció de les funcions
assignades a cadascun dins del projecte.

−

Qualificacions(certificacions) del personal tècnic i de gestió assignat.

−

Detall dels perfils i recursos humans que participaran en el projecte, així com el CV, amb
detall de:

−

•

Resum de la experiència demostrable en la utilització de tot o parts del mètode
proposat, destacant-ne aquells aspectes que siguin més rellevants per a l’execució
del servei plantejat.

•

Resum de la experiència en formació i entrenament sobre els rols identificats al
mètode de treball.

•

Resum de la experiència demostrable en la utilització de tot o parts del mètode
proposat, destacant-ne aquells aspectes que siguin més rellevants per a l’execució
del servei plantejat.

•

Resum de la experiència en formació i entrenament sobre els rols identificats al
mètode de treball.

Infraestructura tècnica: Detallar la infraestructura tècnica aportada

5. Oferta de valor afegit
Descripció de les millores aportades pel licitador. El licitador indicarà les prestacions que
ofereix de les especificades en el Quadre de característiques i en el Plec tècnic.
Prestacions o productes addicionals oferts que no estiguin requerits en el plec de prescripcions
tècniques i que es considerin rellevants per a un millor desenvolupament del servei.
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