INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
MILLORA DE LA WEB STOP COVID-19
Nº d'expedient: 65-2020
Data: 22/05/2020
CPV: 72212224-5 – Serveis de desenvolupament de software d’edició de pàgines web

TIPUS DE CONTRACTE: Servei
1- Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la millora de la web STOP COVID 19, per tal de disposar d’una
plataforma que agrupi les diferents aplicacions, potenciant l’ecosistema innovador del
Sistema de Salut de Catalunya..
En l’actualitat es compta amb dues aplicacions: StopCovid 19 i Gestió Emocional. L’objectiu
és disposar d’una plataforma que agrupi les diferents aplicacions, potenciant l’ecosistema
innovador del sistema de Salut de Catalunya.
Es proposa lo següent:


Que la plataforma general doni una idea d’ecosistema d’aplicacions i solucions
tecnològiques obertes.



Poder transmetre informació detallada de cada una de les aplicacions.



Permetre el creixement futur a nivell informatiu en el cas d’incorporar noves
aplicacions.



Disposar de seccions comunes, per exemple “premsa” o informació corporativa.



Potenciar els actuals partners o entitats que estan utilitzant les actuals aplicacions.

La millora de la pàgina web relativa a l’APP STOP COVID 19, es desenvolupa en el marc
dels objectius dels estatuts de la Fundació, amb la intenció de difondre, controlar i fer
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seguiment de la malaltia a través d’eines digitals, els articles dels estatus corresponents
serien:
Article 6.4.
A) Identificar, recollir, validar informació coherent sobre iniciatives i experiències
innovadores.
B) Divulgar aquesta informació pels canals més adequats.
Per al compliment de les seves finalitats la Fundació podrà promoure, finançar i organitzar
cursos, seminaris, congressos, conferències i editar i difondre aquestes i els seus continguts,
així com convocar i gestionar beques i atorgar subvencions per a la investigació, la recerca i
la divulgació de les matèries que comprenen les seves finalitats.
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.
Tanmateix, l’entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treballs que fan
materialment impossible que puguin assumir altres tasques. 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:
Es considera, segons el pressupost tècnic adjunt com a annex, lo següent:
Implicacions tècniques
-

Modificació de la Home

-

Adaptació del contingut de la “nova secció” StopCovid19.

-

Preparació de l’estructura per a estructurar el contingut de GestióEmocional.

-

Creació de la secció “Sistema de Salut”.

-

Creació de la secció “Contactar General”.

-

Incloure el component per a potenciar els Partners.

-

Valorar la possibilitat de que les seccions “StopCovid19 i GestióEmocional” compten
amb un submenú Sticky de navegació (anchor links).
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Temps d’implementació:
Disseny:
o

Per les adaptacions gràfiques i evolucions, segons les seccions i necessitats 4 dies.

Maquetació HTML5 Responsive:
o

Home, particularitats a Gestió Emocional, secció “corporativa”, el contactar, 3 dies
amb les revisions crossbrowser incloses.

Integració de funcionalitats:
o

2 dies per a la integració dels canvis en l’estructura i test.

3- Justificació del procediment, tramitació i forma d’adjudicació:
D’acord al Reial Decret 7/2020, relatiu a l’article “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”.
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.
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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.
La Tramitació d’emergència es troba regulada en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
Adjudicació directa.
4- Òrgan de contractació.
L'òrgan de contractació competent és Josuè Sallent Ribes , de conformitat amb l'Acord de
delegació de competències / escriptura pública 1985.
5- Valor Estimat
El present contracte té un valor estimat de 1.290,00 € + IVA.
6- Aplicació pressupostaria
D/25100002/4190 – Treballs tècnics
7- Termini d’execució
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El termini d'execució serà de dos setmanes
8- Lloc de la prestació.
En les instal·lacions del contractista
9- Responsable del contracte.
Es designa responsable del contracte al Sr. Victor Barbera Aranda, Tècnic de Comunicació.
10- Forma de pagament:
Per transferència a 30 dies.
El responsable del contracte serà l’encarregat de la validació de la factura.
11- Adjudicatari proposat i selecció
6TEMS Comunicació Interactiva, S.L.
c/ Cerdanya (pol ind. el Carrilet), 1
17244 Casa de la Selva, Girona

El Responsable del Contracte

Director

Victor Barberà Aranda
Tècnic de Comunicació

Josuè Sallent Ribes
Director de la Fundació TICSalut
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