SUBSANACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE
REALITZACIÓ D’ENQUESTES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS D’OPINIÓ
D’INTERÈS PEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (PLANESA I BARÒMETRE
SANITARI)
En relació al plec de prescripcions tècniques (PPT) del contracte de realització d’enquestes
per a la realització d’estudis d’opinió d’interès pel Servei Català de la Salut (PLANESA i
Baròmetre Sanitari), s’ha detectat una contradicció entre l’apartat 5.3 del mateix i l’establert
a l’apartat F del quadre de característiques relatiu a la solvència, fruit d’un error de
transcripció que cal subsanar, en tant que podria comportar una incoherència relativa als
requisits i condicions de participació i de solvència i classificació per a les diferents
empreses licitadores.
Per aquests motius, escau rectificar l’apartat 5.3 del PPT en el sentit següent:
Apartat 5.3 Perfil dels professionals:

Allà on diu:
“Per tal d’assegurar el nivell mínim de qualitat del servei contractat, l’adjudicatari ha de garantir que
el personal adscrit al servei objecte del contracte, reuneix el perfil i competència necessaris per
garantir els nivells de qualitat exigibles.
a) Experiència en la realització de serveis similars a l’objecte del contracte i en l’atenció
telefònica que garanteixin les suficients habilitats comunicatives.
b) Coneixement i domini perfecte del català i del castellà.
c) Dicció adequada i fluïdesa verbal.
d) Agilitat i experiència en la utilització d’eines informàtiques.
e) Els professionals de l’empresa adjudicatària que surti de la licitació i que realitzaran el servei
objecte del contracte, hauran d’estar adscrits al conveni col·lectiu d’empreses de
consultoria.
f) L’equip de professionals destinats a la realització de l’objecte del contracte haurà de ser el
mateix des de l’inici del servei i l’adjudicatari garantirà que la rotació sigui inferior al 20-25%.
L’empresa adjudicatària haurà de definir un Equip de treball de camp: hi haurà designat un cap de
projecte de l’empresa adjudicatària, que serà l’interlocutor únic amb SEM - 061 CatSalut Respon,
més els responsables de les àrees que requereixi SEM - 061 CatSalut Respon. S’haurà de detallar
quants enquestadors, supervisors i codificadors, si cal, integraran l’equip per dur a terme l’encàrrec
en el calendari previst.
L’empresa adjudicatària presentarà, amb uns dies d’antelació a l’inici del treball de camp, el
número d’enquestadors que s’assignarà a l’estudi. Qualsevol modificació pel que fa a la composició
del llistat tan sols podrà fluctuar entre un 20 i un 25% del total. La distribució horària dels
enquestadors haurà de tenir en compte el tipus d’univers a analitzar. S’haurà de presentar una
planificació horària dels enquestadors, concretament a quines hores concentraran el màxim nombre
d’entrevistadors i en quines hores el mínim.”

Ha de dir:
“Per tal d’assegurar el nivell mínim de qualitat del servei contractat, l’adjudicatari ha de garantir que
el personal adscrit al servei objecte del contracte, reuneix el perfil i competència necessaris per
garantir els nivells de qualitat exigibles.
a) Experiència en la realització de serveis similars a l’objecte del contracte i en l’atenció
telefònica que garanteixin les suficients habilitats comunicatives.
b) Coneixement i domini perfecte del català i del castellà.
c) Dicció adequada i fluïdesa verbal.
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d) Agilitat i experiència en la utilització d’eines informàtiques.
e) L’equip de professionals destinats a la realització de l’objecte del contracte haurà de ser el
mateix des de l’inici del servei i l’adjudicatari garantirà que la rotació sigui inferior al 20-25%.
L’empresa adjudicatària haurà de definir un Equip de treball de camp: hi haurà designat un cap de
projecte de l’empresa adjudicatària, que serà l’interlocutor únic amb SEM - 061 CatSalut Respon,
més els responsables de les àrees que requereixi SEM - 061 CatSalut Respon. S’haurà de detallar
quants enquestadors, supervisors i codificadors, si cal, integraran l’equip per dur a terme l’encàrrec
en el calendari previst.
L’empresa adjudicatària presentarà, amb uns dies d’antelació a l’inici del treball de camp, el
número d’enquestadors que s’assignarà a l’estudi. Qualsevol modificació pel que fa a la composició
del llistat tan sols podrà fluctuar entre un 20 i un 25% del total. La distribució horària dels
enquestadors haurà de tenir en compte el tipus d’univers a analitzar. S’haurà de presentar una
planificació horària dels enquestadors, concretament a quines hores concentraran el màxim nombre
d’entrevistadors i en quines hores el mínim.”
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