INFORME EN QUÈ ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS
ALS ARTICLES 28, 100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB EL
CONTRACTE DE SERVEIS:
- SERVEIS PEL DISSENY, DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT
D’UNA APLICACIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES AVALUACIONS
D’IMPACTE DE PROTECCIÓ DE DADES -

EXPEDIENT: 37 – 2021

De conformitat amb allò previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació
s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans
esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als
esmentats articles i s’emet, per tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a
continuació en relació amb el contracte 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.

2. Necessitats a satisfer, idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte
La Fundació Ticsalut (“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.
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https://ticsalutsocial.cat/dpd-salut/avaluacio-dimpacte-relativa-a-la-proteccio-de-dades-aipd-en-salut/
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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 (actualment no es disposa de cap software específic: la metodologia
dissenyada per la Fundació està en format full de càlcul i, per tant, no permet la interacció ni el
control de la informació).
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.
La Fundació requereix suport extern per a la posada en marxa del referit software. L’objecte del
contracte, descrit al Plec de Prescripcions Tècniques (“PPT”), resulta idoni per a la satisfacció de
les esmentades necessitats, atès que està format per a aquells serveis que són necessaris per a
la creació i posada en marxa de l’aplicació: disseny, desenvolupament i manteniment de la
mateixa.
La naturalesa, contingut i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat es detallen i concreten al PPT.
Justificació de la insuficiència de mitjans
La Fundació no compta amb mitjans personals amb l’especialització adequada ni amb els mitjans
tècnics precisos per executar l’objecte del contracte, fet que determina la necessitat de
contractar els serveis esmentats.

3. Lots
Atesa la naturalesa del contracte no procedeix la divisió en lots del seu objecte, ja que, fins a la
posada en producció de l’eina, no resulta adequat des d’un punt de vista tècnic que els serveis
de disseny, desenvolupament i manteniment s’executin de forma independent, atesa la
vinculació existent entre les referides prestacions.
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4. Pressupost de licitació:
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte
pot comprometre l’òrgan de contractació.
De conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, el pressupost base de licitació és de 71.357,48
euros (IVA inclòs).
El pressupost esmentat s’estableix en part a tant alçat i en part a preu unitari, de conformitat
amb el següent detall:
-

Disseny i desenvolupament de l’aplicació: preu màxim a tant alçat de 53.075,81, IVA
exclòs

-

Manteniment de l’aplicació: preu unitari de 58,97 €/hora, IVA exclòs, amb un màxim de
100 hores i, en conseqüència, un pressupost màxim total de 5.897,31 €, IVA exclòs. La
Fundació no resta obligada a exhaurir l’esmentat pressupost, en atenció a que el preu
final es determina en funció de les necessitats de la Fundació i aplicant el preu unitari
corresponent.

El pressupost base de licitació s’ha calculat emprant el mètode indirecte, estimant un preu
unitari hora pel desenvolupament del servei i l’estimació de costos associats que es derivarien
en base a ratis sectorials, d’acord amb allò exposat a l’informe justificatiu del pressupost de
licitació obrant a l’expedient.
Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat dels costos derivats de
l’execució de l'objecte del contracte. En concret, el desglossament del pressupost de licitació és
el següent:
Concepte
Costos Directes
Despesa de Personal i materials
Costos Indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes).
Pressupost net.
IVA
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

Import
(€)
44.359,58
10.001,84
4.611,70
58.973,12
12.384,36
71.357,48

Aquest desglossament és en tot cas estimatori i no vinculant per l’òrgan de contractació.
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Dins del preu s’entendrà inclosa qualsevol despesa necessària per la seva execució, com són les
generals, beneficis, assegurances, transports i desplaçaments, honoraris del personal al seu
càrrec, de comprovació i encàrrec, taxes, recàrrecs, comissions i tota classe d’impostos que
graven l’activitat contractada.
D’acord amb els plecs de la licitació, l’adjudicatari ha de retribuir de forma igualitària a homes i
dones d’equivalent perfil professional.

5. Valor estimat del contracte:
S’entén per valor estimat del contracte l’import total del contracte, sense incloure l’Impost del
Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
Desglossament del valor estimat del contracte:
- Pressupost base de licitació (sense IVA): 58.973,12 €
- Possible pròrroga: No es preveuen.
- Possibles modificacions: No es preveuen.
- Possibles opcions eventuals: No es preveuen.
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 58.973,12 € sense I.V.A.
Existència de crèdit
El termini d’execució del contracte comprèn l’exercici pressupostari 2021. S’autoritza la
despesa d’acord amb el següent detall:
2021 – 71.357,48 import amb IVA
Import de licitació:

Import sense IVA
Import IVA
Import total

58.973,12 €
12.384,36 €
71.357,48 €

6. Durada del contracte:
El termini d’execució del contracte s’estendrà des de l’endemà de la seva formalització fins a 31
de desembre de 2021.

7. Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte:
El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat, de conformitat amb
allò que s’estableix a l’article 159.1 de la LCSP, atès que es tracta d’un contracte de serveis el
valor estimat del qual no supera els 214.000 €.
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Tot i que el valor estimat del contracte és inferior a 60.000 €, no resulta procedent en el present
supòsit la utilització del procediment obert simplificat abreujat recollit a l’apartat 159.6 de la
LCSP, atès que l’oferta no únicament pot ser avaluada conforme a criteris d’adjudicació
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. En el present expedient, tal i com
s’indica en el propi PPT, la definició de la prestació és susceptible de ser millorada per altres
solucions tècniques.
El termini de presentació d’ofertes serà de 18, a comptar des del dia següent al de la publicació
de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant. L’esmentat termini, que es
tracta del mínim fixat per l’article 156.6 de la LCSP, es considera plenament raonable per a la
preparació de les ofertes en aquest supòsit, atès el contingut de l’oferta a preparar i tenint en
compte que coincideix en part amb les festivitats de setmana santa.

8. Requisits per contractar:
Atenent a l’objecte del contracte, i a que el seu valor estimat és de 58.973,12 euros, es
proposen els següents criteris de solvència:
a)

Solvència econòmica i financera

-

Criteri: volum anual de negocis del licitador


Mínim requerit: el volum del millor exercici dins dels tres darrers disponibles (en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació d’ofertes) ha de ser d’un import igual o superior a 88.459,68 €.



Forma d’acreditació: declaració responsable del licitador, o bé inscripció en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

Justificació: l’article 87.1 de la LCSP permet a l’òrgan de contractació triar el mitjà
d’acreditació de la solvència econòmica i financera entre algun dels previstos a
l’esmentat precepte. En aquest cas, s’opta pel mitjà previst a l’article 87.1.a) de la LCSP,
i es respecta el límit màxim al que, llevat d’excepcions que no concorren en el present
supòsit, pot ascendir el volum de negoci mínim exigit: això és, un cop i mig el valor
estimat contracte. L’exposada es considera l’opció més adequada per a garantir que
l’adjudicatari compta amb prou solvència financera per a fer front a les obligacions que
resulten de l’execució del present contracte.
El requisit de solvència econòmica establert està vinculat a l’objecte del contracte i
resulta proporcionat a la complexitat tècnica del contracte i a la seva dimensió
econòmica. Per aquests motius, es considera que el llindar establert no resulta
discriminatori.
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b) Solvència tècnica o professional:
-

Criteri: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels darrers tres (3) anys


Mínim requerit i forma d’acreditació


L’import anual acumulat en treballs iguals o similars ha de ser, en l’any
de major execució dels darrers tres (3) anys, igual o superior a 30.000 €.
Forma d’acreditació: certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyat dels documents en el seu poder que acreditin la realització
de la prestació; o bé inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic en la que aparegui la
referida informació.

Justificació del criteri de solvència tècnica o professional: el requisit mínim de solvència
establert es troba vinculat a l’objecte del contracte i resulta proporcionat. El llindar de
30.000 € establert resulta proporcionat al volum econòmic del contracte, constituint un
50,87 % del seu import màxim.
c) Altres requisits: NA

9. Criteris d’adjudicació
De conformitat amb l’article 145 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es
proposen els següents criteris d’adjudicació. En concret, i d’acord amb l’article 145.3.b) i g) de
la LCSP, s’estableix una pluralitat de criteris d’adjudicació, no essent el preu l’únic factor
determinant de l’adjudicació.
La puntuació màxima de 100 punts es distribuirà de la següent manera:

1) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
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a) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (55 PUNTS)
a.1. Oferta econòmica (fins a 41 punts)
a.1.1 Oferta econòmica disseny i desenvolupament (fins a 35 punts)
S’atorgaran 35 punts al licitador que presenti el preu més baix pel disseny i
desenvolupament de l’aplicació. La resta de licitadors obtindran una puntuació
segons la fórmula següent:

El valor de ponderació en aquest cas serà de 1,35. En efecte, s’associa el valor de
ponderació al pes específic del criteri d’aquest preu que, en aquesta licitació i, com
s’ha exposat, suposa el 35 % de la puntuació total.
a.1.2 Oferta econòmica manteniment aplicació (fins a 6 punts)
S’atorgaran 6 punts al licitador que presenti el preu/hora més baix pel manteniment
de l’aplicació. La resta de licitadors obtindran una puntuació segons la fórmula
següent:

El valor de ponderació en aquest cas serà de 1,06. En efecte, s’associa el valor de
ponderació al pes específic del criteri d’aquest preu unitari que, en aquesta licitació
i, com s’ha exposat, suposa el 6 % de la puntuació total.
Justificació del criteri: El preu es l’element que defineix el cost de la prestació, i per
tant un dels components bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst
com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic.
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La fórmula exposada s’estableix en aplicació de la Directriu 1/2020 d’aplicació de
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, emesa
per la Direcció General de Contractació Pública.
a.2. Experiència (fins a 14 punts)
Els punts corresponents al present criteri de valoració es distribuiran de la següent
manera:
o

Per experiència del programador sènior que s’ofereix adscriure a
l’execució del contracte, addicional a la mínima exigida a l’apartat 5 del
PPT, en la realització de projectes de desenvolupament d’aplicacions...fins
a 7 punts
S’atorgarà 1 punt per cada any d’experiència professional del programador
sènior, addicional a la mínima exigida, fins a un màxim de 7 punts. Es tindran
en compte anys complerts: les fraccions inferiors a un any no es prendran
en consideració.
Únicament seran puntuables les experiències que es trobin degudament
acreditades. A aquest respecte, caldrà adjuntar al model de l’Annex 3
(model d’oferta econòmica i altres criteris avaluables automàticament) el
currículum vitae del programador sènior i els documents en poder de
licitador que acreditin la realització dels projectes invocats.

o

Per experiència de l’analista d’aplicacions que s’ofereix adscriure a
l’execució del contracte, addicional a la mínima exigida a l’apartat 5 del
PPT, en la realització de projectes de desenvolupament d’aplicacions...fins
a 7 punts
S’atorgarà 1 punt per cada any d’experiència professional de l’analista
d’aplicacions, addicional a la mínima exigida, fins a un màxim de 7 punts. Es
tindran en compte anys complerts: les fraccions inferiors a un any no es
prendran en consideració.
Únicament seran puntuables les experiències que es trobin degudament
acreditades. A aquest respecte, caldrà adjuntar al model de l’Annex 3
(model d’oferta econòmica i altres criteris avaluables automàticament) el
currículum vitae de l’analista d’aplicacions i els documents en poder de
licitador que acreditin la realització dels projectes invocats.

Justificació del criteri de valoració corresponent a l’experiència addicional a la
mínima exigida: en aquest cas, i de conformitat amb la possibilitat prevista a l’article
145.1.2.2on de la LCSP, es valora l’experiència del programador sènior i de l’analista
d’aplicacions que executaran el contracte, atès que la seva qualitat pot afectar de
manera significativa l’execució dels serveis. En efecte, l’objecte del contracte està
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constituït per prestacions de caràcter intel·lectual i resulta, doncs, indubtable, que
una major experiència dels dos perfils esmentats afecta directament a la qualitat
de la prestació.

b) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (45 PUNTS)
b.1) Metodologia: 0 a 45 punts
La valoració del criteri es realitzarà segons s’indica:
-

Proposta insuficient: s’atorgaran 0 punts. No s’aporta cap informació més enllà de
l’expressada en el PPT.

-

Proposta Satisfactòria: s’atorgaran fins a 22,5 punts - Es descriu la solució i
metodologia proposada així com la planificació del projecte i les activitats.

-

Proposta Excel·lent: s’atorgaran fins a 45 punts - Es proporciona una descripció
detallada i exhaustiva de la metodologia. Es descriu en detall i amb encert la
planificació, les activitats i els recursos assignats a cada activitat. Es plantegen
millores respecte a les especificacions funcionals i a les característiques tècniques i
arquitectura definides pel PPT que poden repercutir de manera significativa en la
qualitat de l’aplicació. La proposta plantejada es considera plenament adequada per
a donar cobertura a les necessitats descrites al PPT.

Dins dels barems relatius a “proposta satisfactòria” i “proposta excel·lent”, s’atorgarà la
major puntuació a aquella proposta que millor s’ajusti a les característiques descrites
per a cada barem. La resta de propostes es valoraran comparativament.
Justificació dels criteris de valoració subjectius: el criteri de valoració subjectiu establert
està vinculat a l’objecte del contracte i redunda en una major qualitat de la prestació.
En efecte, resulta d’interès avaluar la metodologia proposada pels licitadors per a
l’execució dels serveis, atès que la referida metodologia no està completament definida
en el PPT i, per tant, interessa valorar la forma en que els licitadors proposen donar
cobertura a les necessitats de la Fundació descrites en el present expedient.
Criteris de desempat:
Clàusula 13.3 del PCAP

Baixes presumptament anormals:
Es consideraran anormals les ofertes econòmiques quan:
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L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de
tots els licitadors admesos.

Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%
s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als criteris de
valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent procediment:
1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cadascuna de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’aquestes paràmetres, es considerarà que una oferta és anormal, quan la
puntuació obtinguda en relació als criteris susceptibles de judici de valor estigui per damunt
del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que al mateix temps, la seva oferta
econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques
presentades.
Es classificaran les proposicions per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda i s’elevarà
a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació, a favor de l’oferta més avantatjosa en el seu
conjunt.

10. Condicions especials d’execució
Les previstes al Quadre de Característiques
11. Altres observacions
No s’aplica

Robert Rubió Ochoa
Director de l’Oficina DPD
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Josuè Sallent Ribes
Director i òrgan de Contractació

