Institut Municipal de Serveis Socials

Consulta preliminar del mercat referent al sistema d’informació per a la
prestació del Servei d’Ajuda a Domicili

Marc contextual
L’àrea de Drets Socials, té un sistema d’informació complex que actualment el podem entendre dividit en
4 grans subsistemes:

•

Subsistema d’Atenció a les Persones
És el conjunt d’aplicacions que donen suport als professionals que fan atenció directa a les persones
usuàries de l’àrea de Drets Socials. Aquest subsistema possibilita la visió de la història social única
per cada persona usuària, facilitant als professionals de cada servei d’atenció la gestió de les dades
globals dels usuaris de Drets Socials (identificatives, laborals, econòmiques, de salut, ...), la gestió
d’un pla d’atenció global a les persones usuàries (demandes, problemes, respostes, recursos, ...), la
gestió de les cites amb les persones usuàries, així com la prescripció i seguiment dels diferents
recursos per a cadascuna de les persones usuàries (SAD, Teleassistència, Menjadors Socials,
Dependència, Ajuts econòmics, …).

•

Subsistema per a la Gestió de Serveis
És el conjunt d’aplicacions que possibiliten als caps de departament i responsables de servei de l’àrea
de Drets Socials la gestió dels serveis que es presten normalment en el context de contractes amb
empreses proveïdores. La gestió d’aquests serveis inclou el seguiment i control global de la prestació
del servei, les altes-baixes-modificacions d’usuaris, la gestió de la llista d’espera, la gestió econòmica
amb la empresa prestadora del servei (pressupost, certificacions, facturació, ...), la gestió econòmica
amb les persones usuàries (copagament) i el seguiment de la correcta prestació del servei en base a
uns indicadors.

•

Subsistema de Prestació o Provisió de Serveis
És el conjunt d’aplicacions que possibiliten a les empreses la prestació o provisió d’un servei. La seva
funcionalitat varia en funció de la naturalesa del recurs des de la gestió de serveis d’atenció
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domiciliària, al registre d’àpats en un menjador, a la gestió de les alarmes de teleassistència, ... La
major part de les aplicacions de prestació de serveis són aplicacions externes proporcionades per la
empresa a la que s’ha adjudicat la prestació d’aquell servei de prestació de recurs.
•

Subsistema per a la presa de Decisions
És el conjunt d’eines que permeten extreure indicadors, obtenir informes, quadres de comandament
o d’altra informació de la atenció a les persones, de la gestió de serveis i de la prestació o provisió
d’aquests.

En aquest sentit i en relació al Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)1, el sistema d’informació de Drets Socials
conté les següents aplicacions:

o

SIRIUS dins del Subsistema d’Atenció a les Persones: per donar suport als professionals dels
Centres de Serveis Socials en l’atenció a les persones usuàries del servei, així com en la
prescripció i seguiment dels diferents recursos, entre ells el recurs de SAD en la modalitat
Social.

o

Dependència dins del Subsistema d’Atenció a les Persones: per donar suport als professionals
en la elaboració del PIA de les persones amb grau de dependència reconegut, així com en la
prestació i seguiment dels diferents recursos relacionats amb la Dependència, entre ells el
recurs de SAD en la modalitat de Dependència.

o

Atenció domiciliària dins del Subsistema de Gestió de Serveis: per a gestionar els diferents
recursos d’Atenció Domiciliària.

o

Eina de prestació o provisió del SAD dins del Subsistema de Prestació o Provisió de Serveis: És
l’eina que motiva aquesta consulta.

o

Eina explotació de dades dins del Subsistema de Presa de Decisions.

1

Els destinataris del SAD són persones o famílies que es trobin en alguna d’aquestes situacions:
a) Persones en situació de dependència per la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i/o amb
deteriorament cognitiu que:
•
Viuen soles i no tenen suport sociofamiliar permanent per atendre les seves necessitats bàsiques.
•
Viuen amb altres persones que no poden atendre la totalitat de les seves necessitats bàsiques, o els hi cal
un suport.
b) Persones i famílies en situació de risc social per:
•
Manca de capacitat o hàbits per l’auto-cura i en la relació amb l’entorn.
•
Manca de capacitat o hàbits per l’organització familiar, de la llar i per l’atenció als membres de la família,
especialment dels infants i la seva relació amb l’entorn.
c) Persones i famílies en situació de fragilitat.
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Aquestes aplicacions permeten al conjunt dels professionals gestionar la prestació de serveis, la gestió dels
usuaris dels serveis, i la gestió econòmica del servei.
A grans trets, la gestió de la prestació de serveis inclouria el procés de sol·licitud i valoració dels possibles
usuaris (destinataris del serveis).
La gestió dels usuaris fa referència a les dades personals de l’usuari, la prescripció del servei, el seguiment
directe, i la situació particular (baixes temporals, etc.).
La gestió econòmica del servei permet la revisió d’albarans, la confecció de factures proforma,
comprovacions de les dades rellevants, o la previsió i el control de la despesa, així com la gestió
d’incidències i del control de presència.

Prestació del serveis

Els serveis d’Ajuda a Domicili són un conjunt d’accions que es realitzen habitualment al domicili familiar
de la persona destinatària del servei, que tenen per objecte proporcionar atenció personal, ajuda a la llar
i suport social a persones amb manca d’autonomia personal i a persones i famílies que tenen dificultats
de desenvolupament o d’integració social.
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Els serveis són prestats per diferents empreses adjudicatàries. En l’actualitat, aquestes empreses disposen
dels seus propis sistemes d’informació per a la gestió del servei.
Periòdicament actualitzen la informació al Sistema d’Atenció Domiciliaria.
Objectius del nou sistema
Es pretén canviar aquest model, i que les empreses adjudicatàries utilitzin un sistema d’informació
proporcionat per l’Ajuntament per a la gestió (prestació) del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).
Els objectius són :
o

Proporcionar un sistema d’informació únic pel Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) per a les
empreses adjudicatàries que doni cobertura a la gestió de la prestació o provisió dels serveis
que es presten al domicili del ciutadà amb control de presencia a domicili.

o

Integrar aquest SI amb la resta de Si municipals tant en els aplicatius com les dades.

o

Facilitar la gestió econòmica relacionada amb el control de presència i la facturació.

o

Permetre la gestió de les persones ateses, beneficiaris i persones que hi conviuen.

o

Millorar la comunicació i coordinació entre els professionals de les empreses prestadores dels
serveis de prestació de recursos i els professionals dels serveis d’atenció municipals.

o

Disposar en propietat de la eina. Poder evolucionar l’eina / incorporar noves funcionalitats
sense dependre dels successives licitacions del servei.

o

Disposar de millors eines per al seguiment i control de la realització del SAD (inclou la qualitat
del servei, la facturació i el seguiment de les incidències).

o

Eliminar les tasques de càrregues de dades de sistemes externs

La solució ha de donar cobertura als diferents àmbits funcionals que compren la gestió del SAD:
o

Organització, planificació i gestió.

o

Planificació global i individualitzada pels treballadors que presten el servei.

o

Agenda pels treballadors que presten el servei.

o

Coordinació de grups, planificació de visites i entrevistes.

o

Administració.

o

Gestió d’albarans i factures.

o

Gestió de documents

o

Impressió de documents, signatura digital de documents.

o

Circuits de notificació.
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o

Notificacions automàtiques en cas de canvis o incidències del servei; avisos de tasques no
realitzades.

o

Altres

o

Consulta de dades històriques, exportació de dades, avaluació de costos.

La plataforma ha de permetre la comunicació i la integració amb el sistema d’informació municipal (SIRIUS,
aplicació d’Atenció Domiciliària o l’Aplicació de Dependència).
Amb la finalitat d’obtenir informació que permeti preparar correctament la licitació així com informar a
tots els operadors econòmics, es considera oportú realitzar una consulta de mercat preliminar d’acord
amb l’article 115 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, que resultarà aplicable al procés de
licitació a través de la publicació del present qüestionari.
La consulta està dirigida a tots els operadors econòmics i altres agents participants en el mercat que tinguin
un interès legítim en la licitació del sistema d’informació per a la gestió del Servei d’Ajuda a Domicili de
l’Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona.
La participació a la consulta no exclou la posterior intervenció en el procediment de contractació que es
pugui tramitar.
Respecte a les dimensions del servei al que el nou sistema contractat haurà de donar suport, algunes de
les dades del 2017:

Usuaris del sistema d’informació del SAD (treballadors del SAD)
Categories professionals

Treballadors/es

Treballadors/es familiars

3.025

Accés a l’app

Treballadors/es familiars substituts

875

Accés a l’app

Auxiliars de la llar

480

Accés a l’app

Coordinadors/es tècnics

111

Accés web al SI

47

Accés web al SI

4

Accés web al SI

200

Accés web al SI

Coordinadors/es de gestió
Coordinadors/es de districte
Treballadors municipals de Serveis
Socials
Total

Accés

4.745

Actualment el servei està distribuït en 4 proveïdors, un per districte, però aquesta distribució pot canviar
en el futur, ampliant-se el número de districtes i/o de proveïdors.
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Les hores de servei gestionades pel SAD el 2017 van ser:

Nº hores 2017
Hores d’atenció personal (TF)
Hores d’auxiliar de neteja
Total

3.789.893,50
601.153,75
4.391.047,25

El 2017 el nombre de persones usuàries de SAD va ser de 20.000 persones aproximadament.

L’activitat del SAD es concentra en els dies laborables, de les 7h a les 21h. No obstant això, es presten
serveis en horari nocturn i festius, per la qual cosa és necessari que el sistema doni cobertura continuada,
incloent l’horari nocturn i els caps de setmana i festius.
La disponibilitat de l’eina ha de ser superior al 98% en horari de 7h a 21h.
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Qüestionari

En relació al model:
1. Disposa d’una solució que permeti la gestió del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) segons el model
proposat?
2. La seva eina gestiona altres serveis d’atenció domiciliaria? Quins?
3. Quins avantatges comportaria per l’IMSS el disposar d’aquest sistema en propietat?
4. Quins avantatges considera la seva solució aportaria al servei en general i a les empreses
prestadores del servei?
5. Quins riscos considera que tindria aquest model? Quines accions de mitigació proposaria?

En relació a la solució:
6. Quines són les funcionalitats bàsiques i més importants del seu sistema?
7. De quines funcionalitats disposa el seu sistema fora de l’abast de la prestació del SAD?
8. Com es poden explotar les dades (mes enllà de la pura gestió)?
9. Existeix algun mòdul de la solució dedicat al seguiment de la qualitat del servei?
10. En relació a l’organització territorial, com resol els diferents nivells d’agrupament? (zones, districtes,
barris, ...) Es poden configurar diferents nivells d’agrupament? És possible aïllar l’accés a la
informació només a usuaris d’un agrupament determinat?
11. Com és el sistema de seguiment de la prestació del servei als domicilis per part dels professionals?
12. Existeix un control sobre interrupcions temporals o sobre serveis que no s’han arribat a prestar, tot
i estar planificats? Existeix una tipologia per argumentar les interrupcions o la no prestació? (per
exemple, si la causa és perquè no s’ha trobat a la persona).
13. Pot descriure com la treballadora familiar té accés al pla de treball dels serveis que té durant una
jornada? Pot descriure el contingut al que té accés, i la funcionalitat?
14. Pot descriure la funcionalitat per a una treballadora social de l’IMSS?
15. Pot descriure l’expedient de la persona usuària del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)?
16. De quina informació disposen les persones de referència i familiars d’usuaris del SAD? Com poden
accedir a la plataforma?
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17. La seva solució contempla perfils d’usuaris assimilables als actuals? (veure la taula de la pàgina 6)
Es poden ampliar i configurar nous perfils?
18. Quin perfils són necessaris per l’administració del sistema per part de l’IMSS?
19. Com es resol l’accés a la informació del servei dels usuaris o àrees que gestionen in situ o in itinere
quan és fora de l’oficina?
20. Com valora que pot millorar els resultat l’ús de sistemes de mobilitat? (tauleta, telèfon, ...)
21. La seva solució contempla la georeferenciació?

En relació a la tecnologia:
22. Descrigui breument la tecnologia emprada per la plataforma
23. De quins mecanismes de control de presència i no presència al domicili disposen per assegurar la
correcta prestació del servei?
24. Quins mecanismes de continuïtat del servei haurien d’existir en cas de no disponibilitat del sistema?
25. Com es resol la possibilitat de descarregar o integrar informació d’altres plataformes o sistemes
municipals, o d’altres sistemes de gestió de la empresa prestadora del servei?
26. Quins requeriments o restriccions tecnològiques precisa la plataforma? Quina càrrega d’usuaris
simultanis suporta?
27. Quins requeriments de comunicacions necessiten els usuaris de les proveïdores per accedir-hi? De
seguretat?
28. Ofereix diferents alternatives de solució tecnològica? (on-premise, cloud, ...)
29. La plataforma està preparada pel dimensionament d’usuaris que precisa l’IMSS? (veure la taula de
la pàgina 3) Ofereix opcions d’escalabilitat?
30. La plataforma està preparada per complir amb els requeriments de la GDPR / LOPD? Pot explicar
breument les mesures concretes al respecte?
31. Que model d'equip considera el més adequat per a la implantació del producte?
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En relació al model econòmic:
32. Ofereix diverses alternatives de solució econòmica? (compra, llicència d’ús, tarifa plana, tarifa per
usuaris, ...)
33. Ofereix un servei de formació i suport a l’usuari? En quins horaris? A quin cost? Com el
dimensionaria? Quins temps de resposta té el servei de suport i de resolució d’incidències ? Existeix
formació no presencial via web o píndoles?
34. Ofereix un servei per a la gestió dels usuaris? A quin cost?
35. Ofereix serveis complementaris? Quins?
36. Estimació del cost aproximat de les diferents alternatives
37. Té previst implementar noves funcionalitats a curt o mig termini que no estiguin disponibles
actualment a la seva solució? Quines?

Altres observacions:
38. En quins tipus d’administració està implantada la seva solució (Local, comarcal, provincial,
autonòmica, estatal...) A quins volums de negoci (SAD) dóna suport?
39. Pot explicar algun cas d’èxit o experiència prèvia en la implantació de la seva solució, en un àmbit
comparable al proposat?
40. Pot fer una proposta de desplegament de la seva eina en el SAD de Barcelona, tenint en compte les
dimensions actuals: 20.000 persones usuàries, 4 empreses proveïdores de SAD i 3500 treballadors?

41. Exposi qualsevol altra informació que consideri rellevant
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Casos d’us:

42. Expliqui breument com la plataforma dóna solució al cas d'ús plantejat.
En el cas d’estar interessat, utilitzi aquests casos d'ús per fer una demostració de funcionament de
la plataforma.

Informació sobre persones usuàries
• Quina informació es pot obtenir respecte a la història i evolució d’una persona determinada
• Quina informació es pot obtenir respecte a l’estat actual i la planificació a futur
Utilització de l'eina per part dels treballadors que presten els serveis
• Exemple d’una jornada tipus (planificació de la jornada, prestació de l’assistència,
incidències,...) de:
◦ la coordinació tècnica
◦ la coordinació de gestió
◦ una TF
• Adaptació dinàmica a modificacions o ajustaments respecte a la planificació

Gestió de queixes o incidències del servei
• Tipificació d’incidències / queixes
• Gestió de queixes
• Gestió d’incidències
• Traçabilitat

Super illes
• Concepte “equip” (grup de treballadors que poden donar el servei a un grup de persones
usuàries)
◦ Funcionalitats individuals dels treballadors
◦ Funcionalitats dels treballadors com a membres d’un grup o equip
• Funcions del coordinador de l’equip
• Quadre de comandament a escala d’equip (dades agregades de l’equip)

Factures proforma (prefactures)
• Generació de prefactures per CSS o unitat territorial
• Mecanismes de contrast amb fitxatges, apunts de les TF a les apps, etc., per comprovar que el
servei ha estat realitzat
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Agraïm per avançat la seva participació.

Es prega que remetin el present formulari completat abans del 5 d’octubre de 2018 a la adreça de correu
electrònic mjuans@bcn.cat, amb la referència “Consulta preliminar sistema d’informació per a la gestió
del SAD”, indicant dades de contacte .
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