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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI, DE SERVEIS SANITARIS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
PER LES PERSONES DE LES EMPRESES TRANSPORTS DE BARCELONA S.A., FERROCARRIL
METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA i PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.
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1. DEFINICIÓ INTERNA
1.1.

OBJECTE DEL CONTRACTE AMB EFICIENCIA SOCIAL

L'objecte d'aquest plec de condicions és fixar les prescripcions tècniques que han de regir la
contractació de serveis sanitaris assistencials per a la realització de proves diagnòstiques per la
imatge i interpretació de les mateixes, corresponents al personal de les empreses següents:
-

Transports de Barcelona, S.A. (TB)
Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A. (FMB)
Projectes i Serveis de Mobilitat, SA

CIF: A-08.016.081
CIF: A-08.005.795
CIF: A-63645220

Aquestes tres empreses seran denominades conjuntament, en endavant, com TMB.
La prestació dels serveis sanitaris diagnòstics comprèn les necessitats que pugui tenir el personal
de les empreses TMB, en matèria de diagnòstic per la imatge.
L’adjudicatari haurà de complir amb els requeriments tècnics funcionals i operatius, i amb la
instal·lació i funcionament de tot l’equipament productiu i dels sistemes d’informació descrits en
aquest plec de prescripcions tècniques, en un període no superior a 30 dies des de l’adjudicació
definitiva del contracte.
Per tal d’aconseguir un increment de l’eficiència de la despesa pública en la recerca d’objectius
socials comuns, aquest contracte inclou mesures d’eficiència social (Directiva 24/2014).
1.1.a. CENTRES OBJECTES DEL CONTRACTE
Els centres sanitaris en els quals s’ha de prestar el servei seran centres propis de l’adjudicatari.
1.1.b. DADES POBLACIONALS
TMB té una plantilla estable d’unes 8.296 persones i per tant, susceptible de requerir algun tipus de
visita o prova diagnòstica.
.
2. PRESCRIPCIONS D’EFICIÈNCIA SOCIAL
2.1.

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Es considerarà com a criteri de valoració automàtica sobre 3, l’estabilitat laboral del personal que
executarà el contracte. Per aquesta raó, l’oferta haurà d’identificar al personal que durà a terme els
serveis d’aquesta contractació i les seves qualificacions professionals incloent la seva antiguitat a
l’empresa, expressada en mesos.
2.2.

MILLORES SALARIS

Les millores salarials, respecte al conveni de referència esmentat, del personal que executarà el
contracte de la present licitació, es consideraran com a criteri de valoració automàtica sobre 3. Per
aquesta raó, caldrà identificar l’equip humà, determinar les seves categories professionals i
conceptes salarials agrupats amb un indicador final que assenyali el percentatge de millora, o no,
respecte a les mateixes categories del conveni de referència esmentat.
2.3.

MANTENIMENT DE LES CONDICIONS LABORALS
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S’estableix l’obligació de l’empresa contractista de mantenir les condicions laborals i socials del seu
personal durant tota la vigència del contracte. Les condicions seran les fixades en el moment que
l’empresa licitadora presenti l’oferta.

2.4.

MESURES CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE GÈNERE

L’empresa adjudicatària presentarà un protocol de mesures o el Pla d’Igualtat, si aquest les inclou,
per prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i per raó de sexe en relació al personal que
executarà el contracte.
Normativa de referència: Llei 3/2007

2.5.

CONCILIACIÓ
PERSONAL

CORRESPONSABLE

DEL

TEMPS,

LABORAL,

FAMILIAR

I

L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar les mesures o el Pla d’Igualtat, si aquest les inclou, per
promoure la conciliació responsable del temps laboral, familiar i personal de l’equip de treball que
executarà el contracte.
Normativa de referència: Llei 3/2007

2.6.

PERSONES TREBALLADORES AMB DISCAPACITAT

L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar documentalment, mitjançant un certificat amb la relació
total de persones amb discapacitat, que disposa de l’1,5%, com a mínim, del personal amb algun
tipus de discapacitat.
Normativa de referència: art. 42 del RD 1/2013

2.7.

ACCESIBILITAT UNIVERSAL

L’empresa adjudicatària presentarà una declaració responsable on haurà de garantir els drets de les
persones amb diversitat funcional i el disseny universal o disseny per a totes les persones.
Normativa de referència: RD 1/2013

2.8.

POLITICA AMBIENTAL

L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar els recursos destinats a desenvolupar la seva política
medi ambiental amb l’especificació de les seves mesures d’estalvi energètic en les seves
instal·lacions i processos, així com la gestió que dur a terme amb els seus residus incorporats,
sòlids i líquids.
Normativa de referència: Llei 20/2009

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
3.1. REQUERIMENTS OPERATIUS
Per realitzar l’activitat objecte d’aquesta licitació, l’adjudicatari haurà d’acreditar que és un centre
mèdic autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb una capacitat de
resposta continuada i urgent per aquells paràmetres que es determinin conjuntament entre las parts,
de forma prèvia al procés d’execució del contracte.
El centre sanitari haurà de disposar de les persones i equipaments necessaris i suficients per
aconseguir un funcionament i resultats eficients, àgils i que respongui als temps requerits així com
donar resposta als nivells de qualitat exigits.
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L’adjudicatari haurà d’aportar el llistat de persones i de l’equipament disponible, així com una
descripció de les característiques de cadascun d’ells, que té previst per dur a terme l’execució del
contracte.
L’adjudicatari serà el responsable del manteniment i reposició de tots els seus equips. Serà el
responsable de tots els elements necessaris per portar a terme els corresponents procediments
preventius, correctius i normatius per assegurar la màxima disponibilitat dels sistemes. Tots els
elements necessaris per qualsevol dels manteniments descrits aniran a càrrec de l’adjudicatari. Tots
els consums d’aquest equipament seran a càrrec de l’adjudicatari.
3.2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A OFERTAR
Aspectes Generals:
Les ofertes tècniques hauran de desenvolupar la metodologia de treball per aconseguir una bona
execució d'aquesta prestació i, en qualsevol cas, hauran de donar compliment als requisits
següents:
-

Ubicació:

El centre mèdic ha d'estar ben comunicat per mitjà de transport públic i situat en un emplaçament
cèntric, dins el terme municipal de la ciutat de Barcelona.
-

Reunió inicial:

Abans de l'inici de la prestació dels serveis es realitzarà una reunió prèvia on es determinaran els
mecanismes de comunicació i coordinació entre l'empresa i l'adjudicatari. En aquesta reunió
s'establiran els criteris operatius específics per a l'adequat desenvolupament de l'activitat. Això
inclou la necessària flexibilitat i adaptació d'horaris i jornada, a la demanda derivada de la
planificació de les cites de visita. En aquesta fase, la direcció mèdica de TMB traslladarà a
l'adjudicatari els procediments, documentació i altres aspectes necessaris per al desenvolupament
del servei.
-

Formació

L'entitat adjudicatària realitzarà, sense cost addicional, les formacions necessàries per als seus
sanitaris i tècnics, amb la finalitat de prestar el servei en les millors garanties de competència
professional.
-

Idiomes

Els idiomes a utilitzar per part de l'entitat adjudicatària seran, indistintament, les dues oficials (català
i castellà).
-

Tipologia dels serveis mèdics

Els serveis requerits per al suport dels òrgans sanitaris propis de l'empresa (Unitat sanitària del
servei de prevenció i unitat de medicina assistencial) són el de radiologia digital, TACAR i
Ressonància Magnètica Nuclear.
Al llarg del contracte els recursos propis poden variar. Derivat d'això, d'una banda, es pot requerir un
volum molt significatiu d'una activitat sanitària concreta i, per contra, un nombre mínim d'una altra
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però en tots els casos el centre mèdic adjudicatari ha de poder donar resposta tant en una situació
com en l'altra amb òptima garantia de qualitat i rapidesa en la resposta.
El centre mèdic ha de disposar de capacitat suficient per poder atendre aquesta demanda variable,
dins de l'horari següent:
De dilluns a divendres laborables, de 08:00 a 20:00 h.
Un cop el treballador/ es personi en el centre amb la documentació pertinent (document nacional
d'identitat i prescripció medica del professional sanitari de TMB), se li atendrà degudament i, a
continuació, es procedirà a iniciar la prova sanitària sol·licitada.
La realització de tots els serveis de diagnòstic per la imatge motiu d'aquesta licitació es duran a
terme en un únic centre acreditat per raons de caràcter logístic i de gestió.
En compliment de la normativa vigent, l’empresa adjudicatària ha de responsabilitzar-se de
desprendre’s de qualsevol residu sanitari que es pugui generar durant qualsevol dels serveis
requerits per tal d’evitar el perill de contaminació del medi i els contagis de malalties infeccioses que
representen un risc per a la salut de les persones, segons normativa vigent.
Relació proves a realitzar:
-

Radiologia digital qualsevol projecció

-

TACAR qualsevol regió anatòmica

-

Ressonància magnètica nuclear

3.3. MODEL ORGANITZATIU
L’empresa adjudicatària proposarà el model i procediment organitzatiu que consideri més adient per
fer efectiu el contracte i presentarà un Pla Funcional que haurà d’incloure:
-

Pla de formació i avaluació periòdica del personal que hi treballa i tingui dedicació en els
serveis requerits per aquesta licitació.
Definició de l’equipament i instrumental per al tipus de rutina i necessitats urgents.
Procediments generals de treball.
Procediment i circuit d’obtenció d’imatges o mostres, anàlisi de les mateixes, validació i
recepció de resultats.
Sistema d’informació compatible amb el sistema de TMB i/o plataforma d’accés i consulta de
les dades, amb garantia de confidencialitat en compliment de la RGPD.
Procediments davant d’avaries.
Circuit de comunicació urgent de les alertes que representin un perill per a la salut de la
persona visitada.
Programa extern de control de qualitat i programa intern de garantia de qualitat.
Sistemes de tractament residus.

L’empresa adjudicatària facilitarà un interlocutor tècnic i un administratiu de suport al qual es puguin
dirigir el personal de les empreses per resoldre qualsevol dubte, incidència o coordinació.
L’interlocutor tècnic del servei sol·licitat correspondrà al licitador que haurà de designar un facultatiu
responsable d’aquest servei per a la gestió habitual. Aquest professional haurà de tenir perfil de
especialista en radiologia amb experiència acreditada en l’àmbit de la medicina del treball.
En cas que alguna de les persones assignades per l’entitat adjudicatària a l’execució de la prestació
contractual no s’adaptés adequadament a les tasques corresponents o no hi posés la diligència
exigible per desenvolupar el servei, els centres podran exigir a l’adjudicatari la substitució per una
altra persona que s’ajusti als requeriments necessaris. La substitució es farà efectiva en el termini
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de temps assenyalat de forma que en cap cas es perjudiqui la continuïtat i qualitat per prestar el
servei.
3.4. TEMPS DE RESPOSTA
L’empresa adjudicatària haurà de garantir que després de cada prova diagnòstica en un període de
temps no superior als 20’, emetrà un dictamen o informe mèdic.
- Informe mèdic
L'empresa adjudicatària emetrà pels metges prescriptors un informe mèdic en referència a
cadascuna de les persones que realitzin una prova mèdica. Aquest informe es posarà a disposició
del licitador per mitjà d’una plataforma de repositori documental professional, o bé es lliurarà per
mitjà dels canals i protocols establerts a la reunió inicial, en un temps no superior a les 24 hores.
El contingut mínim de l'informe serà el següent:
· Dades de filiació de la persona necessaris per a la seva identificació.
· Dictamen resultat de la prova o visita mèdica realitzada
- Informació i documentació pel treballador/a:
Al treballador/a, se li lliurarà sempre que ho requereixi, una còpia amb l’informe emès al metge
prescriptor de totes les proves complementàries efectuades, per mitjà dels canals establerts a la
reunió inicial, en un temps no superior a les 24 hores.
El contingut mínim de l'informe serà, com a mínim, el mateix que la copia emesa pel metge de les
unitats de prevenció o assistencial de TMB.
3.5. REQUERIMENTS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DEPARTAMENTAL
L’empresa adjudicatària haurà de garantir la compatibilitat dels seus sistemes informàtics per fer
efectiva el traspàs de la informació sanitària a la Història Clínica del Serveis de Salut previstos al
mòdul SAP_EHS.
SAP_EHS és un programa d’història clínica informatitzada utilitzat per la unitat de medicina del
treball del servei de prevenció i la unitat de medicina assistencial de TMB. Es tracta d’una eina que
facilita la gestió de les dades clíniques del pacient amb una visió integral, que dóna suport a la presa
de decisions clíniques i preventives amb un alt nivell de seguretat i qualitat assistencial, i que aporta
informació als professionals sobre els resultats de la seva activitat.
L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar, de forma integral, tots els elements estructurals
necessaris pel bon funcionament de les unitats mèdiques de TMB amb el centre sanitari. Això
inclou els elements de hardware i els de software.
En el cas de la integració a la història clínica SAP_EHS haurà de complir totes les especificacions
tècniques i funcionals necessàries, i adaptar-se a les modificacions que vagin sorgint al llarg del
temps des de l’oficina tècnica del servei de tecnologia i dels propis àmbits dels serveis de prevenció
i assistencials, sense cost. La comunicació entre els sistemes d’informació SAP_EHS i el sistema
d’informació de l’adjudicatari haurà de garantir l’encriptació de les dades, ja que es tracta de dades
d’alta confidencialitat i ha de complir el reglament de protecció de dades.
En el cas que el licitador decideixi canviar a qualsevol altre sistema diferent a SAP_EHS, caldrà que
l’adjudicatari garanteixi la compatibilitat dels sistemes informàtics i realitzi les adaptacions
necessàries de comunicació entre els dos sistemes d’informació, sense cost addicional.

6

SERVEIS DE DIAGNÒSTIC PER LA
IMATGE

Servei de Salut, Seguretat i
Benestar Laboral
Data: 23.10.2019
Pàgina.: 7 de 13

Tots els elements que composen la solució de gestió departamental s’hauran de configurar segons
les polítiques de seguretat i de domini establertes per la Direcció de Sistemes d’Informació de TMB.
Si l’adjudicatari disposa del sistema d’informació SAP, haurà d’establir una VPN dedicada a
l’adjudicatari i el licitador per fer comunicacions RFC. O bé, fer comunicacions de tipus saprouter
TMB – saprouter proveïdor segures amb comunicacions RFC.
En cas de no tenir SAP, la integració bidireccional haurà de ser mitjançant webservices. Podria en
aquest cas també haver VPN dedicada.
L’adjudicatari proporcionarà tota la informació mitjançat una web (amb accés SSL per mantenir les
comunicacions segures), per tal de tenir informació d’ alarmes, notificacions, incidències a tenir en
compte de forma bidireccional.
3.6. COMUNICACIONS:
L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels sistemes necessaris per oferir les condicions
següents:
-

-

-

-

PACS (Picture Archiving and Communication System), com a sistema d'arxiu i transmissió
d'imatges. Es tracta d'un sistema computacional que permet arxivar digitalment imatges
mèdiques (medicina nuclear, tomografia computada, ecografia, mamografia ...) i per a la
transmissió d'aquestes a estacions de visualització dedicades a través d'una xarxa
informàtica. Com la resta de la tecnologia sanitària està regulada a Europa per la directiva
93/42/EEC
El personal sanitari de TMB haurà de poder accedir als PACS a través de connexió web i
consultar totes les proves de diagnòstic per la imatge, així com els informes adjunts a la
prova, de tots els treballadors.
Aquesta informació ha d’estar disponible metre duri aquest contracte i un cop finalitzada la
relació contractual, ja que la propietat de la informació (imatges, informes) són de TMB.
Capacitat d’integració amb altres sistemes, enumerar els diferents tipus de missatgeria
suportada i direccionalitat de la mateixa (SAP PI, SAP ERP, J2EE connector, Web Services
& Java o Integració J2EE).
Sistema de permisos, parametrització de la seguretat i autentificació d’usuari (totes les
comunicacions han d’anar encriptades amb protocol SSL).
Infraestructura de sistemes, servidors, base de dades, sistemes operatius, mecanismes de
redundància i alta disponibilitat, plans de dissaster recovery.
Detall exhaustiu dels components aportats i les seves característiques, tant de hardware
com de software.
Característiques funcionals del software, recull automàtic i manual de dades, connectivitat
amb els aparells, capacitats d’estadística i explotació, sistemes de seguretat i alerta.
Mecanismes de comunicació diària de les incidències i alertes de l’adjudicatari cap al
licitador que garanteixi la recepció i gestió de la mateixa en menys de 24h.
Mecanisme de comunicació urgent de les alertes que representin un perill per a la salut del
pacient així com aquelles que representin una desviació significativa de la normalitat.

3.7. PREU I FACTURACIÓ
En el preu per tipus de prova diagnòstica digital inclou totes les despeses en que es pugui incórrer
(despeses de personal, amortització de maquinària, material inventariable, fungible, reactius,
processos de qualitat, transport, etc.).
El preu de les activitats es fixarà en funció del número anual estimat de les tipologies detallades en
el punt 3.2. d’aquest document. El volum d’activitats sanitàries serà sempre orientatiu, i es basa en
les necessitats anuals actuals de TMB.
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Enviarà una còpia electrònica d’aquestes les factures a creditorstmb@tmb.cat. (amb còpia al mail:
igarcia@tmb.cat), seguint les indicacions establertes al respecte i garantint en tot moment la
confidencialitat de la informació referent als treballadors. La modalitat de pagament serà per
transferència bancària a 60 dies.
La facturació que emeti l’adjudicatari s’ha de classificar de la següent manera: (depenent de
l’empresa on estigui donat d’alta el treballador atès)
1) TB, S.A.
2) FMB, S.A.
3) PSM, S.A.
Les empreses per tal de poder realitzar una gestió acurada requereixen la informació desglossada
per empresa i segons la tipologia de les proves diagnòstiques practicades com a mínim, amb les
dades següents:
-

Codi Petició
Data de realització de consulta o prova diagnòstica
Nom de la persona
1er cognom del pacient
2on cognom del pacient
PVP

Només s’han de facturar les visites o proves diagnòstiques dels quals es disposa dels resultats i no
aquelles que estiguin pendents del lliurament del resultat.
3.8. ALTRES PROCEDIMENTS I OBLIGACIONS
Tots els procediments administratius necessaris pel correcte funcionament del servei assistencials
seran responsabilitat de l’adjudicatari.
L’adjudicatari haurà de realitzar tots els controls microbiològics ambientals i de superfícies netes i
estèrils que siguin requerits per TMB per garantir la qualitat del servei.
3.9. QUALITAT
Per dur a terme aquest servei s’ha d’ajustar al compliment estricte de les condicions tècniques i de
control de qualitat que en cada moment exigeix la normativa de la Unió Europea i ha d’aplicar
rigorosament les normes de control de qualitat establertes pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
3.10. CONTROL DE LES ACTUACIONS
Per realitzar un seguiment del servei contractat, mensualment es remetrà a l'empresa (direcció de
salut, seguretat i benestar laboral), dins dels cinc primers dies del mes següent, la relació proves
diagnòstiques efectuades. Així com, també, es remetrà la relació de proves complementàries, de
tipus addicional, que es puguin haver realitzat i no estiguin incloses en el Nomenclàtor original
previst en aquest plec.
Per coordinar les relacions de treball entre TMB i l'entitat adjudicatària del contracte derivat de
l'acord, es designaran, tant per part de TMB com per part del prestador del servei, dos responsables
de l'execució del contracte, els quals actuaran com a interlocutors entre les dues entitats:
• Responsable del contracte: Responsable econòmic i responsable màxim del compliment del
contracte.
• Responsable sanitari: Direcció mèdica del centre adjudicatari.
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TMB no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present Plec o de les
normes complementàries que s'estableixin, o que no compti amb la seva prèvia conformitat formal,
encara que hagin estat sol·licitats per qualsevol persona relacionada amb aquest, en qualsevol nivell
de responsabilitat. Igualment, no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una
intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar -si fos el cas- compensació pels
danys o perjudicis que es puguin derivar.
TMB s'exercitarà en tot moment les funcions de seguiment, inspecció i control de la prestació del
servei, prenent les mesures que consideri oportunes per al correcte compliment de les obligacions a
què s'hagi sotmès l'adjudicatari com a conseqüència del present Plec, així com el contracte que se'n
derivi.
Per exercir les funcions de seguiment, control, inspecció i administració del contracte, TMB estarà
representat per la Direcció de salut, seguretat i benestar Laboral o per la responsable del servei de
medicina assistencial.
Per al seguiment per part de TMB del servei, l'adjudicatari estarà obligat a portar un registre de totes
les dades de les tasques realitzades (llistat exhaustiu: descripció, hores, etc.) en una plantilla del
contractista. D'aquesta manera es podrà consultar, en un moment determinat, les tasques
realitzades.
En el desenvolupament dels treballs serà responsabilitat de l'adjudicatari (sense perjudici de la
superior fiscalització de TMB) el compliment de la normativa legal de caràcter tècnic, administratiu i
de Seguretat Social del seu personal, així com, la que es dicti durant el transcurs del contracte.
4. DURACIÓ DEL CONTRACTE
La durada prevista és serà de 1 any prorrogable a un altre. No obstant, TMB podrà rescindir el
contracte en qualsevol moment, segons el previst a la taula de penalitzacions, amb un preavís de sis
mesos. El contracte no es prorrogarà automàticament; en cas d’acordar-se la pròrroga aquesta es
formalitzarà documentalment.
5. PROTECCIÓ DE LES DADES
De conformitat amb del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril
de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, el
“RGPD”), l’informem que les dades personals proporcionades en virtut de la present licitació seran
tractades de conformitat amb la següent informació sobre protecció de dades:
Responsable del tractament: el responsable del tractament de les dades personals és
Transports de Barcelona, SA amb CIF número A-08016081, Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, SA amb CIF número A-08005795, Projectes i Serveis de Mobilitat, SA amb CIF
número A-63645220 i Transports Metropolitans de Barcelona, SL amb CIF número B63645253 (conjuntament “Corresponsables del Tractament” o “TMB”).
Finalitat tractament: Les dades personals seran tractades amb la finalitat exclusiva de
tramitat l’expedient de contractació i donar compliment a la normativa de contractació
pública que sigui d’aplicació a l’entitat contractant. Així mateix, si acaba sent l’adjudicatari,
les seves dades es tractaran per la formalització i execució del contracte.
Conservació: Les seves dades personals es conservaran durant el temps necessari per
donar compliment a les finalitats previstes, i en tot cas fins que no sol·liciti la seva supressió,
podent mantenir-se per determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar.
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Destinataris: El destinatari de les seves dades serà TMB. Les dades no se cediran a
excepció de tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució
del contracte necessàriament hagin d’accedir a aquesta. No es prendran decisions
automatitzades respecte a les dades personals tractades, inclosa l’elaboració de perfils. No
es preveu la transferència internacional de dades. Amb caràcter general no es comunicaran
dades personals a tercers sense previ consentiment exprés per part seva, excepte
obligacions legals d’acord amb el RGPD a les persones que estiguin legitimades a exigir-los.
Base legítima: La base legal del tractament de les dades personals és l’aplicació de
mesures precontracte als i contractuals, i en cas d’acabar sent l’adjudicatari l’execució del
contracte.
En aquest sentit, s’informa que la documentació presentada pels licitadors que contingui
dades de caràcter personal és necessària per a la seva participació. En cas de no facilitarnos aquests documents no serà possible la celebració de la present licitació, en cas
d’acabar sent adjudicatari la celebració del contracte.
En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal de tercers, TMB informa que és responsabilitat exclusiva del licitador que
proporciona les dades personals d’aquests, haver-los informat o informar-los de forma
immediatament posterior a la facilitació de les seves dades personals, dels termes i finalitats
descrits anteriorment i haver obtingut o obtenir l'autorització dels mateixos per a realitzar la
comunicació de les dades a TMB.
Drets: Els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no
ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits a través de la
següent adreça de correu electrònic dades@tmb.cat.
Així mateix, se l’informa que TMB ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD)
davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves
dades personals. Podrà contactar amb el DPD a través de la següent adreça de correu
electrònic: dpd@tmb.cat.
Finalment, també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de
Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici).
A més, s’informa al licitador que si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter
personal s'haurà de respectar en la seva integritat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, així com les disposicions que en matèria de protecció
de dades es trobin en vigor a l'adjudicació del contracte o que puguin estar-lo durant la seva
vigència:
-

En el supòsit en el qual l'entitat adjudicatària tracti dades de caràcter personal per compte
propi se li atribuirà la responsabilitat exclusiva de les dades que calgués tractar com a
conseqüència de la prestació de l’objecte del contracte, en qualitat de responsable de
tractament dels mateixos.

-

Si el contracte adjudicat implica tractament de dades de caràcter personal dels quals és
responsable TMB, l'entitat adjudicatària, en qualitat d'encarregada de tractament, estarà al
que es disposa en el corresponent Contracte d’encàrrec de tractament.

En últim terme, TMB informa al licitador que la presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada
implica que el licitador autoritza a l’entitat contractant a tractar la referida informació en els termes
informats, i en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
6. ALTRA NORMATIVA DE REFERÈNCIA
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-

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.

-

LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El total de l'import de l'oferta per al servei serà el calculat sobre el cost anual estimat.
7. PENALITZACIONS
Amb la finalitat de garantir la qualitat del servei, s'estableix un sistema de penalitzacions en cas
d'incompliment o compliment defectuós per part de l'adjudicatari. Aquestes penalitzacions poden
consistir, segons el cas, en una sanció econòmica o en la resolució del contracte.
Les faltes es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Faltes molt greus:
-

Lliurar incomplets o amb falsedats els resultats obtinguts.
Falsejar qualsevol dada.
Manca de capacitat operativa per a l’obtenció de les proves o enviament dels resultats en
un número superior a les cinc incidències/mes.
No atenció/resolució d'incidències.

Faltes Greus:
-

-

-

Retard en el lliurament/disponibilitat dels informes de resultats al servei sanitari de TMB
en més de 48 hores després de realitzat l’anàlisi de les proves diagnòstiques.
Falta de puntualitat reiterada, de durada superior als 30', respecte a la cita o horari previst
per la realització de les proves diagnòstiques (>2 dies/setmana).
No disposar, amb una taxa de resposta superior al 90%, dels resultats el mateix dia de la
realització de les proves descrites a l’annex 1. La verificació d’aquesta disponibilitat es durà
a terme mitjançant la consulta de les dades a la pàgina web de l’adjudicatari amb les
estadístiques a subministrar per part del propi adjudicatari.
Realització parcial o incompleta, fora dels terminis establerts, de les activitats sol·licitades
de forma puntual o sistemàtica. La verificació d’aquesta disponibilitat es durà a terme
mitjançant la consulta de les dades a la pàgina web de l’adjudicatari i amb les estadístiques
a subministrar per part del propi adjudicatari.
Manca de respecte amb el tracte a les persones o als professionals sanitaris de l’empresa
licitadora.
La comunicació d’una incidència en un termini superior a 48 hores.

Faltes lleus:
-

-

Manca de capacitat per a la realització dels serveis segons la planificació prevista. La
suma de tres incidències en el mateix mes, donarà lloc a una falta greu.
Manca de puntualitat reiterada en el temps de, com a molt 12 hores respecte a les
previstes, per a la comunicació d’incidència diària. La suma de 6 retards en la comunicació
diària d’incidències al llarg d’un mes, donarà lloc a una falta greu.
Manca de puntualitat reiterada en el temps de, com a molt, set dies respecte al previst per
al lliurament dels informes periòdics mensuals. La suma de tres retards en el mateix
trimestre, donarà lloc a una falta greu.

Les demores que donin lloc a penalització, només es podran justificar per causes de força major.
La penalització de les faltes greus serà del 3% de la facturació del mes en que s’ha produït la
incidència.
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La penalització de les faltes molt greus serà del 5% de la facturació del mes en que s’ha produït la
incidència.
La penalització total màxima no podrà excedir el 30% de l'import mensual.
8. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Seran causa de proposta de resolució del contracte, les circumstàncies següents:
L'acumulació de tres faltes molt greus o de cinc faltes greus dins d'un període no superior a SIS
mesos consecutius, facultarà TMB per resoldre el contracte i reclamar a l'adjudicatari la
indemnització dels danys i perjudicis soferts.
17/01/2020

X

Miquel Mira Muñoz

Signat per: Miquel Mira Muñoz
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Annex 1
La tarifa tipus Nomenclàtor s’oferirà sobre l'estimació de serveis que es podran requerir al llarg del
contracte sobre la base de l'estimació següent:

Serveis sanitaris

Estimació
casos any

Tarifa

Cost estimat

(n)

-

-

Radiologia digital (una projecció)
TACAR qualsevol regió anatòmica
AngioTAc arteries pulmonars (TEP)
TAC tòrax amb quantificació d’enfisema
TAC Tòrax per TEP
Angio TAC arteries cerebrals
TAC ossi amb quantificació trabecular
RM qualsevol regió anatòmica
RM genoll
RM columna
ArtroRM de qualsevol articulació.
AngioRM toràcica.
AngioRM cerebral venosa i arterial.
AngioRM extremitats inferiors
RM multi paramètrica prostàtica.
RM paramètrica tumoral a resta d’òrgans
RM cartílag: inclou parametrització de
morfologia, gruix de cartílag, T2 mapeig
amb representació 3D.
RM cerebral.
RM funcional cerebral

600
500
20
10
10
5
5
60
50
20
20
10
10
10
5
5

5
5
5

ESTIMACIÓ ECONÓMICA ANUAL
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