INFORME CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT
FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

INFORME DE RESULTAT DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT AMB
L’OBJECTIU DE PREPARAR LA LICITACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS
D’ATENCIÓ A PACIENTS ESTRANGERS, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE
GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

1.- ANTECEDENTS

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en
endavant, la FGS) va acordar realitzar una consulta preliminar al mercat, d’acord amb
allò previst a l’article115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que 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
(LCSP).

L’objectiu de la consulta és definir el servei administratiu d’atenció sanitària privada a
pacients estrangers, segons l’establert a la memòria que es va publicar en data 16
d’abril de 2018, al perfil del contractant de la FGS;
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=sant+pau&idCap=4373006&ambit=&

Juntament amb la memòria, es va publicar un qüestionari que les empreses
interessades en participar en la consulta havien d’omplir i lliurar a la FGS, en un
termini no superior a 15 dies naturals des del dia següent a la publicació de la
consulta.

A més, tal i com figura a la memòria, la FGS va optar per convidar a operadors
econòmics que actuen regularment en el mercat, executant serveis d’iguals o
semblants característiques al de l’objecte de la consulta.

Transcorregut el termini de presentació del qüestionari es van presentar els següents
operadors econòmics;
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OPERADOR ECONÒMIC

TIPUS

ABINITIO CONSULTING, SL (Abinitio)

Convidada

INTERNATIONAL CARE PATIENT, SL (ICPA)

Convidada

Es va convidar a una tercera empresa, ADVANTIUM CREDIT MANAGEMENT, que no
va presentar el qüestionari. Finalment, cap altre operador econòmic va mostrar interès
en participar a la consulta.

La FGS, tal i com s’estableix a la consulta, es va entrevistar amb els representats de
les empreses indicades anteriorment, segons el següent;

Operador Econòmic

Data entrevista

Representant

ICPA

7/05/2018 .-11h

Sr. Palet Farrero

Abinitio

7/05/2018.-12h

Sr. Palau Pernau

Dit això, el present informe té com a finalitat;

1. Recollir el resultat de les entrevistes realitzades amb els operadors econòmics.
2. Presentar les conclusions de la consulta.

En ambdós punts, la FGS no podrà difondre la informació tècnica o comercial que, en
el seu cas, hagi estat facilitada pels participants i aquests hagin designat i raonat com
a confidencial.

A tal efecte s’organitza l’informe en un primer punt, en el que es deixarà constància del
resultat de les entrevistes, i un segon punt, de conclusions.
2.- RESULTAT DE LES ENTREVISTES AMB ELS PARTICIPANTS

2.1.- ICPA

L’entrevista es realitza el dia i hora indicats anteriorment, amb el Sr. Palet i la Sra.
Hernández –per part d’ICPA- i la Sra. Bañó, cap de facturació, la Sra. Rulló, cap
d’admissions i la Sra. Barroso, cap de contractació administrativa –per part de la FGS-.
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L’entrevista es desenvolupa segons el següent; el Sr. Palet comenta -de manera
general- el qüestionari presentat, i a continuació respon a preguntes concretes.
Finalment, i arrel de les preguntes i comentaris, el Sr. Palet pregunta qüestions
concretes d’execució del servei i contesta a qüestions de caràcter general del
funcionament de la seva empresa. Les conclusions de l’entrevista són les següents;

(I)

La FGS hauria de revisar la viabilitat del pressupost de licitació proposat a
la memòria així com el termini d’execució, que s’hauria d’allargar.

(II)

El pressupost de licitació no cobreix el personal indicat com a mínim a la
memòria.

(III)

El personal proposat per executar el servei s’ha d’incrementar.

(IV)

L’horari d’execució proposat no cobriria les necessitats de la FGS

(V)

Els idiomes que es proposen a la memòria s’han de revisar atès que no són
els idonis pel tipus de pacient que s’atén a la FGS.

Tal i com s’ha dit anteriorment, no es fa constar en el present document comentaris
relatius a formes concretes d’executar el servei, atès que, el convidat comenta que
formen part de l’estratègia comercial de l’empresa, que la defineix i es constitueix com
el know how empresarial.

2.2.- Abinitio

L’entrevista es realitza el dia i hora indicats anteriorment, amb el Sr. Palau i la Sra.
Alba –per part d’Abinitio- i la Sra. Bañó, cap de facturació, la Sra. Rulló, cap
d’admissions i la Sra. Barroso, cap de contractació administrativa –per part de la FGS-.

L’entrevista es desenvolupa segons el següent; el Sr. Palau i la Sra. Alba comenten de manera general- el qüestionari presentat, i a continuació responen a preguntes
concretes. Finalment, i arrel de les preguntes i comentaris, el Sr. Palau i la Sra. Alba
pregunten qüestions concretes d’execució del servei i contesten a qüestions de
caràcter general del funcionament de la seva empresa. Les conclusions de l’entrevista
són les següents;
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(I)

El pressupost de licitació establert per la FGS resulta inviable, atès que no
cobreix el personal indicat com a mínim a la memòria.

(II)

Per tal de poder configurar una oferta ajustada a les necessitats de la FGS,
Abinitio necessita ampliar la informació facilitada a la memòria.

(III)

La configuració del contracte es compatible amb la regulació de protecció
de dades.

(IV)

Els dos lots definits a la memòria haurien de ser executats pel mateix
adjudicatari, atesa la vinculació dels dos serveis.

A l’igual que amb l’empresa ICPA, no es fa constar en el present document comentaris
relatius a formes concretes d’executar el servei, atès que, el convidat comenta que
formen part de l’estratègia comercial de l’empresa, que la defineix i es constitueix com
el know how empresarial.
3.- CONCLUSIONS

Vist el global de les consideracions expressades en els punts anteriors, es pot
concloure que;

(I)

La consulta no ha despertat interès en el mercat. Com ja s’ha fet constar,
no es va presentar cap qüestionari a excepció dels de les empreses que es
van convidar.

(II)

Dels tres operadors econòmics que es van convidar, només dos van
presentar el qüestionari. El que reforça l’anterior conclusió de la falta
d’interès que ha generat la consulta.

(III)

Posats en comú els qüestionaris presentats i el resultat de les posteriors
entrevistes efectuades, es desprèn -com a més rellevant- el següent;
El pressupost de licitació no resulta suficient per cobrir les despeses
mínimes de personal.
El personal mínim proposat pot ser insuficient per cobrir les necessitats
del servei.
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Dit això, es recomana revisar en profunditat el pressupost de licitació proposat a la
consulta, així com replantejar les necessitats finals i com es proposa executar el
servei.

Tanmateix, de la informació facilitada pels dos operadors econòmics que han participar
a la consulta, sembla raonable afirmar que existeix en el mercat capacitat per executar
el servei, sempre i quan es revisin les condicions d’execució.

Per tot l’exposat, es recomana iniciar una segona fase d’anàlisi de necessitats així com
de definició del servei, en el que es pot incloure, un estudi per internalitzar una part o
la totalitat del servei (entès com un o els dos lots que han estat objecte de la consulta).

I sense altre qüestió que informar, es dóna per conclosa la consulta preliminar al
mercat amb l’objectiu de preparar la licitació de serveis administratius d’atenció a
pacients estrangers, amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.

Barcelona, 11 de juny de 2018
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