MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT I USABILITAT
DE LES APLICACIONS MÒBILS DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
EXPEDIENT SCS-2022-58
1. Necessitats a satisfer
L’aplicació de les tecnologies de la informació en l’àmbit de la salut és un element estratègic per millorar
la salut de la ciutadania i garantir un sistema sanitari de qualitat, modern i sostenible. En el cas concret
de les aplicacions mòbils del sector de la salut, darrerament s’ha produït un gran creixement de la seva
utilització donada la situació sanitària, i s’han convertit en un canal cada vegada més important. Entre les
aplicacions del nostre entorn, destaca La Meva Salut com a portal de l’assistència no presencial i espai
de contacte entre la ciutadania i el sistema de salut, i és un objectiu prioritari del CatSalut potenciar el seu
ús.
La Meva Salut és un espai personal de salut digital que permet a la ciutadania de Catalunya relacionarse de manera no presencial amb el sistema de salut de Catalunya. Facilita la consulta d’informes clínics,
diagnòstics i resultats d’anàlisis clíniques i de proves que formen part de la història clínica. També es pot
accedir al Pla de medicació vigent, 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, així com fer
tràmits i enviar documents. Darrerament s’ha afegit també la possibilitat d’obtenir el certificat de vacunació
covid.
En la situació actual, és important disposar de la informació que ens permeti analitzar el funcionament de
les aplicacions mòbils per poder identificar per avançat possibles problemàtiques i per facilitar la presa
de decisions que millorin el servei que oferim a la ciutadania. Millorar la qualitat i maximitzar el seu ús són
dos factors claus en l'èxit d'una aplicació mòbil. Per augmentar l'ús de les aplicacions mòbils és
indispensable garantir dos factors: qualitat i usabilitat. Aplicacions poc intuïtives o complexes d'operar,
amb mala qualitat o amb problemes funcionals, deriven en una mala experiència d'usuari i comporten que
la ciutadania les deixi d’utilitzar. Per tant, necessitem obtenir la informació que ens permetrà detectar i
analitzar els problemes existents i les funcionalitats requerides.
2. Objecte del contracte
En aquest context, i tenint en compte l’exposat, es proposa la contractació d’un servei tècnic per realitzar el
control de qualitat i usabilitat de les aplicacions mòbils, principalment amb La Meva Salut. Els
requeriments a desenvolupar són:
− Implantació del sistema de recollida de dades reals dels usuaris de les aplicacions mòbils i
monitorització de les mateixes.
− Explotació de les dades recollides.
− Creació d’una plataforma de consulta de la informació obtinguda.
El servei permetrà la generació d’un servei d’alertes per a la detecció anticipada de problemes o condicions
de risc en les aplicacions mòbils. I inclou la provisió i desenvolupament de la infraestructura necessària per
a la recollida de les dades generades per l’ús de les aplicacions per part de la ciutadania, i una plataforma
de big data per al processament i anàlisi de la informació.
Codi CPV: 72500000-0 Serveis informàtics
3. Existència de Lots

La licitació no es dividirà en Lots donat que tots els requisits tenen funcions relacionades i el seu
desenvolupament ha d'anar conjunt. Es considera que des del punt de vista tècnic, el més adient és que
totes les fases del projecte les executi el mateix proveïdor. La divisió de tasques comportaria:



La necessària coordinació entre diferents proveïdors dificultaria i posaria en risc l'adequada
execució del contracte.
Una execució més complicada i costosa econòmicament.

Per aquests motius, es considera que no procedeix la divisió del contracte en lots.
4. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
Pressupost de licitació: 81.675,00 € (IVA inclòs)
Aquest import correspon a una durada de contracte de 10 mesos; en cas que l’inici dels serveis s’endarrerís
per la tramitació de l’expedient, l’import que resulti de l’adjudicació s’ajustarà al temps efectiu de prestació
dels serveis.
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
Pressupost base de licitació sense IVA

67.500,00 €

Liquidació anual del contracte per possibles increments d’activitat fins el
10% del preu de contracte
Previsió de pròrroga per als anys 2023 a 2026 (inclou previsió d’increment
per liquidació anual fins el 10% anual)
Modificacions del contracte previstes fins a un 20% del pressupost de
licitació (apartat N del quadre de característiques)
Valor estimat del contracte (sense IVA)

6.750,00 €
356.400,00 €
13.500,00 €
444.150,00 €

5. Determinació del preu del contracte
El preu de licitació s'ha definit atenent a les característiques del servei i en base a la composició d’un equip
de treball amb els següents perfils professionals i dedicació:
Perfil

% de dedicació

Dedicació en hores

Cap de projecte

20%

200

Arquitecte Big Data

30%

300

Data Scientist

50%

500

TOTAL

100%

1.000

La determinació del preu s’ha efectuat considerant l’entorn tecnològic i les metodologies i “best practices”
aplicables, i el coneixement previ de dedicació en requeriments de tipologia similar. Es disposa d’informació
històrica que es pren de referència, i que s’ha contrastat amb l’avaluació efectuada per calcular la càrrega
de treball.
Per al càlcul dels costos directes s’ha pres com a referència els sous bruts anuals publicats per la consultora
de recursos humans Hays en la seva “Guia del mercado laboral 2020”, ja que les taules retributives dels
convenis colꞏlectius als quals s’acullen aquesta tipologia d’empreses es troben molt allunyats del que s’està
retribuint en el mercat, i s’han assimilat al perfils definits en aquesta contractació.
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6. Existència de crèdit
Partida pressupostària
D/228000200/1210/0000

Import
81.675,00 €

Exercici pressupostari
2022

En aquest import està repercutit el corresponent IVA.
El contracte es licita per tramitació anticipada de despesa amb càrrec al pressupost de 2022. En
conseqüència, l’adjudicació i formalització del contracte resten condicionades a l’existència de crèdit adequat
i suficient en l’exercici pressupostari corresponent.
7. Preu del contracte
El preu del contracte es farà efectiu mitjançant pagaments mensuals, d’acord amb l’activitat realitzada durant
cadascun dels períodes i el preu/hora que resulti de l’adjudicació
8. Termini de durada i pròrrogues
La durada del contracte s’estableix en 10 mesos a comptar des de la seva signatura i en tot cas, fins el 31
de desembre de 2022.
El contracte podrà ser prorrogat en una o diverses pròrrogues, d’acord amb el procediment previst a la
clàusula 4a. del plec de clàusules administratives particulars. La durada màxima total de les pròrrogues serà
de 4 anys i com a màxim, fins el 31 de desembre de 2026.
9. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Procediment: obert
Forma de tramitació: ordinària, harmonitzada
10. Requisits mínims de solvència i mitjans d’acreditació
Solvència econòmica i financera:
- Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació
d’aprovació de comptes anuals per import igual o superior a 1 euro, en els termes d’allò establert a
l’apartat 87 de la LCSP.
- Volum anual de negocis mínim del pressupost base de licitació (sense IVA) en, com a mínim, un dels
tres darrers exercicis aprovats.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera a
requeriment de la Mesa de contractació, mitjançant l’aportació dels Estats de comptes corresponents als
tres darrers exercicis que tingui l’obligació d’haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil
(si l’empresa està inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar
inscrit). Els empresaris individuals han de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica o professional:

3/8

- import acumulat, durant els darrers tres anys, mínim d’una vegada el pressupost base de licitació
(sense IVA), en serveis d’igual o similar naturalesa als que són objecte de la licitació, que inclogui un
mínim de dos serveis.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica mitjançant l’aportació
d’una relació dels principals serveis realitzats durant els darrers 3 anys, indicant destinataris, imports i dates,
acompanyada dels corresponents certificats emesos pels destinataris acreditatius de l’import mínim requerit.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat, a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin la
realització de la prestació.
Integració de la solvència amb mitjans externs (art. 75 LCSP):
Per acreditar la solvència necessària indicada, el licitador podrà basar-se en la solvència i mitjans d’altres
entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb aquestes, sempre que
demostrin que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.
En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària hagi optat per aquesta possibilitat, juntament amb la
documentació indicada anteriorment haurà de presentar el compromís de disponibilitat de la solvència i
mitjans d’aquesta entitat signat per ambdues parts, acompanyat de la documentació acreditativa dels
elements de solvència compromesos.
Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No es requereix
11. Criteris d’adjudicació
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS REQUEREIX UN JUDICI DE VALOR (fins a
39 punts)
1. Solució proposada (fins a 17 punts)
La solució proposada ha d’incloure:


Una descripció general de com es realitzaria el servei amb la descripció de la metodologia, tècniques i
eines a utilitzar, tant a nivell global i/o com per cada un dels projectes detallats en les tasques a
contractar.



Per a cada objectiu descrit, una descripció de com es realitzaria el servei amb la planificació operativa i
detall de les fases que inclourà aquesta planificació operativa, els agents implicats i el/s responsables
operatius en cada fase.

S’analitza la proposta tècnica de la solució, en base als criteris i valoració següent:


Proposta funcional (fins a 6 punts): es valora el funcionament de la resposta a les demandes
d’actualització descrit, en base als requisits previstos en el plec de prescripcions tècniques.



Proposta tecnològica (fins a 6 punts): es valora el model d’actualització automàtica i les infraestructures
requerides.



Procediments d’actuació (fins a 5 punts): es valoren els processos de treball aportats per assolir el
funcionament del sistema d’actualització i el registre dels canvis.

Es valora com la proposta plantejada dóna solució als serveis requerits, tant des del punt de vista funcional
com tecnològic, i com obtenir el màxim valor amb el mínim de temps, costos i riscos, mantenint la qualitat
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del servei.

2. Metodologia (fins a 5 punts)
Es valoren les metodologies que proposa el licitador per a l’execució del servei i per a l’obtenció dels
productes en els formats requerits per a la seva integració amb l’actual catàleg. Es valora especialment la
metodologia aplicada en el desenvolupament del servei.

3. Planificació del projecte (fins a 5 punts)
Es valoren les diferents fases de desenvolupament del projecte proposades, amb detall del procés
d’actualització i del cronograma de previsió de lliurament dels diferents productes demanats.

4. Mitjans tècnics (fins a 6 punts)
Es valora la suficiència i l’adequació dels mitjans tècnics i informàtics (maquinari i programes) que el licitador
proposa incorporar al contracte d’acord amb el detallat en el plec tècnic.
Es valoren els recursos aportats per assegurar un rendiment òptim en l’execució del servei.

5. Valor afegit (6 punts)
Es valoren les funcionalitats o productes addicionals oferts pels licitadors que no estiguin requerits en el plec
de prescripcions tècniques i que facilitin l’autonomia de treball dels professionals del CatSalut dedicats a la
identificació i planificació de les actualitzacions, així com l’aplicació de metodologies de IA en l’explotació de
les dades.

A cadascuna de les valoracions dels criteris anteriors s’aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats
per tal d’obtenir la puntuació total de cada licitador:

𝑃𝑜𝑝= P × 𝑉𝑇𝑜𝑝/𝑉𝑇𝑚𝑣
On:

𝑃𝑜𝑝 = puntuació de l’oferta a puntuar
P = puntuació del criteri
𝑉𝑇𝑜𝑝 = valoració tècnica de l’oferta que es puntua
𝑉𝑇𝑚𝑣 = valoració tècnica de l’oferta millor valorada
Aquesta fórmula no s’aplicarà si cap valoració supera el 80% dels punts previstos en cadascun dels criteris
susceptibles de judici de valor. En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment
obtingut en la fase de valoració, sense l’aplicació de la fórmula esmentada.
Tampoc serà d’aplicació quan només existeixi una única proposició presentada i/o admesa.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA AUTOMÀTICA
(fins a 61 punts)
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1. Oferta econòmica (fins a 45 punts)
En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofertat per cada empresa licitadora.
Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
𝑃𝑣 = [ 1

] ×𝑃

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑂𝑣 = Oferta a valorar
𝑂𝑚 = Oferta millor (més econòmica)
𝐼𝑙 Import de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 1,5
P = Punts criteri econòmic: 45
No s’admetran ofertes que no incloguin la totalitat de les prestacions.
Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les empreses
que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
2. Equip de treball (fins a 16 punts)
Es valorarà la idoneïtat de les persones que han de formar part de l’equip de treball descrit en el plec de
prescripcions tècniques amb els perfils professionals exigits, així com les seves capacitats i coneixements
adquirits en projectes similars, d’acord amb el següent escandall:
Gestor del projecte: fins a 4 punts
Acreditació de gestió de projectes:
- 2 projectes: 2 punts.
- De 3 a 4 projectes: 3 punts
- 5 projectes o més: 4 punts.
Enginyer big data: fins a 4 punts
Acreditació de participació en treballs similars:
- 2 projectes: 2 punts.
- De 3 a 4 projectes: 3 punts
- 5 projectes o més: 4 punts.
Data scientist, fins a 4 punts:
Acreditació de participació en treballs similars:
- 2 projectes: 2 punts.
- De 3 a 4 projectes: 3 punts
- 5 projectes o més: 4 punts.
Formació especialitzada, fins a 4 punts:
Es valorarà titulació acreditada per l’equip de treball en el cas de: un doctorat o màster/postgrau data
analyst, data science.
-

Una persona de l’equip amb titulació acreditada: 2 punts
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-

Fins a 2 persones de l’equip amb titulació acreditada: 4 punts.

Justificació dels criteris d’adjudicació: Els criteris estan directament vinculats amb l’objecte del contracte
i la finalitat perseguida és seleccionar la millor oferta per obtenir un servei de qualitat, tenint en compte les
especificitats del servei requerit. S’ha definit un criteri econòmic, el preu, i diversos criteris de caràcter
qualitatiu.
El preu és un criteri de valoració preponderant ja que és un element fonamental per a una correcta gestió
de la despesa pública. Per altra banda, es considera essencial valorar altres criteris que tenen incidència
directa en la qualitat de la prestació del servei objecte de la contractació i que estan relacionats amb els
mitjans tècnics i la capacitat organitzativa de les empreses licitadores. Per això, s'inclouen també criteris de
qualitat ponderables mitjançant judici de valor.
Els criteris qualitatius tenen per objecte valorar, per una banda, la idoneïtat dels mitjans humans i tècnics,
factors molts importants que incideixen directament en la qualitat i el valor del servei a executar tenint en
compte la seva especificitat. Es requereixen professionals amb un alt grau d’especialització i la valoració
s’assignarà en base a la idoneïtat de l’equip i la seva coherència amb la proposta tècnica. I, per altra, la
idoneïtat de la proposta de solució tècnica i dels mecanismes proposats per a una execució òptima del
contracte. Finalment, es valoren també aquelles propostes de valor afegit no requerides i relacionades amb
l’objecte del contracte ja que poden incidir en un millor desenvolupament del servei o en una aportació de
valor més gran.
12. Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes
Per a la determinació de que una oferta presenta uns valors presumptament anormals o desproporcionats
serà d’aplicació el procediment descrit a la clàusula 15.4 del plec de clàusules administratives particulars.
13. Contingut de les proposicions
- Sobre A: Document europeu únic de contractació (DEUC) degudament emplenat i signat digitalment.
- Sobre B: Annex B, documentació que conforma l’oferta i resta de documentació descrita en el plec de
prescripcions tècniques.
- Sobre C: annex C

14. Modificació del contracte
D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional primera de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el contracte administratiu objecte d’aquesta
licitació podrà ser modificat o resolt per l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària.
El contracte es podrà modificar fins a un percentatge màxim del 20% quan, com a conseqüència de l’entrada
en vigor de normativa d’obligat compliment o per l’impacte de o en altres sistemes d’informació relacionats,
sigui necessari adaptar el contingut d’algunes de les prestacions contractades.
15. Cessió
Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
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16. Subcontractació
Sí, es permet
17. Revisió de preus
No
18. Termini de garantia
No s’estableix
19. Programa de treball
No
20. Tractament i/o cessió de dades de caràcter personal
No
21. Identificació de les persones que intervenen al procediment
Persona que signarà l’informe tècnic de valoració de les ofertes: Rosa Barber, Tècnic de l‘Àrea de Sistemes
d’Informació.
22. Responsable del contracte
Director de l’Àrea de Sistemes d’Informació

Ivan Planas i Miret
Sotsdirector

Pol Pérez Sust
Director de l’Àrea de Sistemes d’Informació
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