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Ponència tècnica
A Barcelona, dia 25 de juliol de 2017, a les 9:30 hores del matí a la seu del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) es reuneix la ponència tècnica de l’Acord marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.03) integrada per:
Divina Farreny Justribó, àrea de salut pública de la Diputació de Lleida
Francesc Xavier Escalada Roig, àrea de Desenvolupament corporatiu del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Carles Bassaganya i Serra, Responsable del Gabinet d’estudis i programes de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), que actua com a coordinador i secretari de la ponència
tècnica
Un cop constituïda la ponència, es procedeix a la valoració de les proposicions presentades de la
següent forma:
-

L’acreditació dels documents que contenen els respectius sobres B, requerits a la
clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regulen l’Acord
marc.

-

La ponència constata l’existència de la documentació requerida a l’esmentada clàusula.

-

Es procedeix a la consideració i valoració dels criteris d’adjudicació avaluables a partir
d’un judici de valor, dels lots 1 a 4, segons es detallen en la clàusula 17 “Criteris de
valoració de les ofertes” del PCAP per cadascuna de les proposicions.

Criteris d’adjudicació avaluables a partir d’un judici de valor (sobre B): 45 punts màxim
Desglossats amb els criteris i subcriteris següents:
Qualitat del servei i del subministrament
La ponència analitza les proposicions presentades atenent cadascun dels subapartats definits en el
PCAP.

Lot 1
Memòria tècnica de seguiment del manteniment, en les intervencions presencials i no presencials
................................fins a 29 punts
En el document es farà la distinció i s’haurà de desglossar per:
- Tipologies d’intervencions habituals. Fins a 11 punts
La reposició del DEA en el cas del seu ús
La reposició dels pegats en el cas del seu ús
La reposició dels pegats en motiu de la data de caducitat
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LLiurament de l’informe d’operativitat de l’equip a l’entitat destinatària o destinatàries
Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l’administració competent en matèria de salut
Inspecció visual i neteja de l’equipament
- Tipologies d’intervencions extraordinàries. Fins a 6 punts
La reposició del DEA en el cas del seu mal ús
- Gestió d’incidències. Fins a 3 punts
Establir un protocol o mecanisme de comunicació a les entitats destinatàries com a resultats de la seva utilització o altres circumstàncies.
Actuacions no presencials
- Tipologies d’intervencions. Fins a 6 punts
Establiment d’un protocol de comunicació, o circuit de gestió de dades dels usos dels desfibril·ladors no presencial
- Gestió d’incidències. Fins a 3 punts
Establir un protocol o mecanisme de comunicació a les entitats destinatàries com a resultats de la seva utilització o altres circumstàncies.
Es valorarà en els apartats de cadascun dels tipus d’actuacions, presencials i no presencials, els següents camps:
La descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions amb la finalitat de poder agilitar la seva resolució
La identificació dels diferents itineraris operatius, pel que fa al manteniment integral, per tal d’assolir la màxima eficiència en la
utilització dels equips
El tractament de les dades amb la finalitat d’extreure’n informació puntual, i compilar-la als efectes tractament estadístic, o bases
estadístiques, on es considerarà la seva claredat, intel·ligibilitat i comprensió
Format i/o mecanisme per reportar l’activitat dels equips desfibril·ladors a les entitats destinatàries

Tipologies d’intervencions habituals. Fins a 11 punts


Abmedica
Contempla tots els camps objecte d’avaluació però no fa ampliació dels funcionaments ni
de les intervencions, ni prou un suficient identificació dels itineraris operatiu, pel que fa al
manteniment integral.



Cardiosos
Descripció de com es realitza el manteniment de l’aparell però també la senyalització, així
com la descripció i termini de quatre hores, per substitució . Es realitzada una acurada
proposta d’explotació de les dades i el format a utilitzar, en aquest cas digital. Es fa una
proposta de d’equip propi en els intervencions, com a clau de mecanisme de gestió i
reportar l’activitat dels equips desfibril·ladors.



Caryosa
Es realitza una descripció d’alguns dels tràmits, identificant-ne els itineraris de la seva
gestió, però no s’aporta el format i/o mecanisme per reportar les activitats dels aparells.
S’adjunta un correcte diagrama o flux d’actuació.



Curasana
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S’inclou una descripció i seqüència de les intervencions habituals, amb una breu descripció
i identificació de l’itinerari. No satisfactori la determinació dels terminis de reposició, ni
tampoc com es reporta la informació.


Technology
Es descriu la temporalització/cronograma de la revisió semestral dels aparells i s’identifica
un procediment, itinerari i utilització, amb aplicació pròpia de gestió del DEA.
El DEA aportat com a variant, no té el compliment de les prescripcions mínimes del PPT en
la ona de desfibril·lació, amb models multimodals, mentre que la que s’exigia era una
bifàsica exponencial truncada.



Telefónica
Existència d’alguna de les dades a traves d’un sistema propi de gestió, descriu alguns
tràmits o accions de manteniment preventiu i correctiu.



Creu Roja
Descriu les intervencions més habituals i una visita presencial anual. Identifica de forma
breu alguns dels itineraris operatius. Es descriu forma de reportar l’activitat del però no
s’aporta el format i/o mecanisme del mateix.



Schiller
Es realitza una descripció de les actuacions presencials més habituals, identificant els
itineraris operatius. S’exposa la formulació del tractaments de les dades estadístiques però
no apareix el format per reportar aquesta activitat.



Cantoni
Descripció molt breu d’algunes de les tipologies de les actuacions presentades.
El DEA aportat en el document descriptiu és de 2,6 i en les PPT s’indicava com a
característiques físiques el fet de tenir un pes inferior a 2,5 quilograms.

Tipologies d’intervencions extraordinàries. Fins a 6 punts


Abmedica
Cita algunes intervencions extraordinàries, però amplia ni desenvolupa la metodologia o
procediment.



Cardiosos
Bona descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions extraordinàries, on
identifica els itineraris operatius, el tractament i format de tramitació de les dades. A més,
previsió per reposició per cops i/o pintades i també en fixa un termini màxim de quatre
hores.
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Caryosa
Suficient descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions extraordinàries, on
identifica els itineraris operatius, el tractament i format de tramitació de les dades.



Curasana
No descriu les tipologies extraordinàries de forma integral, i a més, contempla la gestió
previ pagament.



Technology
Descriu alguna de les intervencions extraordinàries, amb el tractament de la mateixa. No hi
ha itinerari de tractament operatiu. Sí que s’aporta mecanisme per a reportar de l’activitat
dels DEA de forma suficient.



Telefonica
Suficient descripció d’aquestes tipologies, i detalla la substitució de l’aparell, però no en
descriu d’altres possible. Cita un temps màxim de substitució de 24 hores.



Creu Roja
No fa ni una descripció ni seqüència d’aquestes intervencions, i cita el compromís de
substitució de l’aparell en 24 hores, però no aporta temporalització ni format de reportar
l’activitat.



Schiller
S’apunta i es descriu la reposició dels DEA en cas del mal ús, i el compromís de la seva
substitució . Es descriu un suficient itinerari.



Cantoni
S’indica únicament com a tipologia extraordinària “en cas de mal funcionament” indicant la
metodologia o descripció de la gestió, la identificació, itinerari i termini de resposta. No
s’indica el format o tractament de la informació per valorar la seva claredat, intel·ligibilitat i
comprensió.

Gestió d’incidències. Fins a 3 punts


Abmedica
Únicament s’aporta la informació d’un sistema per a la gestió d’incidències a través de
telefonia amb servei 24 hores i correu electrònic.



Cardiosos
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S’identifica i es descriu un procediment de tramitació de les incidències, amb un la
programació d’un responsable. Es reflexa a través d’un diagrama, on apareix també la
metodologia de reportar la informació de forma intel·ligible i clara.


Caryosa
S’aporta una mínima informació de la gestió del procediment, sense un suficient detall de la
seqüència de tramitació, la identificació dels itineraris de la gestió, així com tampoc la
informació de l’activitat per tractament estadístic o de gestió.



Curasana
Descriu itineraris per la resolució d’incidències, amb la descripció del responsable i
procediment. Proposta de gestió amb l’extracció d’informació per a la seva explotació.



Technology
S’indica seqüència tramitació, amb itineraris ( a través de trucada a un telèfon gratuït, amb
cobertura a les 24 hores). No s’aporta com est tracta la informació per tractament
estadístic.



Telefónica
Fa un tractament de la gestió d’incidències com la del tractament o manteniment correctiu
dels aparells.



Creu Roja
Descriu suficientment un itinerari per a la gestió d’incidències, amb la identificació dels
mitjans adscrits o per a la seva gestió.



Schiller
Es descriu i s’habilita un itinerari i format per a la gestió d’incidències, s’aporta un format
per a reportar la informació per a una gestió de la mateixa.



Cantoni
S’estableix un protocol amb una seqüència d’accions en el supòsit d’incidències, així com
una identificació d’un itinerari operatiu.

Actuacions no presencials
Tipologies d’intervencions. Fins a 6 punts


Abmedica
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Breu esquema d’intervenció i diagramació, però no temporalització suficient ni tampoc més
tipologies o intervencions addicionals.


Cardiosos
Determina com a més habitual del no funcionament del DEA amb un canvi de color de
l’avisador del propi aparell i alarma sonora, amb informe de manteniment. No n’identifica
d’altres tipus d’intervencions.



Caryosa
Descripció correcte d’algunes intervencions amb la finalitat de poder fer àgil la seva
tramitació, així com el tractament de la informació.



Curasana
Descripció i seqüència de la casuística de fins a 5 tipologies d’intervencions no presencials
amb el procediment a seguir pel seu tractament i gestió.



Technology
No s’aporta descripció de les diferents tipologies, i en conseqüència tampoc descripció,
seqüència, itinerari i tractament. Tot i així, s’aporta un sistema automàtic de gestió de les
actuacions no presencials.



Telefónica
No hi ha una descripció de les diferents tipologies, i en conseqüència tampoc descripció,
seqüència, itinerari i tractament de la informació. Tot i així, s’aporta un sistema automàtic
de gestió de les actuacions no presencials.



Creu Roja
No s’aporta descripció de les diferents tipologies, i en conseqüència tampoc descripció,
seqüència, itinerari i tractament. Es referencia un sistema de gestió de les actuacions no
presencials.



Schiller
No es desenvolupen les possibles tipologies d’intervencions no presencials, ni tampoc es
realitzen els itineraris operatius, sembla que es realitza la proposta d’assimilar-ho a gestió
d’incidències.



Cantoni
S’aporta només una seqüència de tramitació de les intervencions, però no es descriu ni
tampoc el format o proposta del tractament de la informació.

Gestió d’incidències. Fins a 3 punts
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Abmedica
No suficient la informació aportada per a la gestió d’incidències per tal de descriure
itinerari operatiu, tractament de dades i mecanisme per reportar-ne l’activitat.



Cardiosos
Bon diagrama i tractament de la tramitació de la gestió d’incidències, amb un flux o
protocol, amb la finalitat de realitzar-ne una gestió eficient i compilar i tractar les dades de
gestió de forma intel·ligible i clara.



Caryosa
Seqüència de tramitació de les intervencions suficient, amb la identificació d’alguns
itineraris i el format de tramesa de la informació.



Curasana
Procediment de gestió d’incidències, amb descripció de la seqüència i certa identificació de
l’itinerari de tractament.



Technology
Gestió en bases a l’aplicatiu que es referencia, amb un tractament de la incidència com a
tractament presencial, i se’n deriva el seu tractament, seqüència i identificació en el
presencial.



Telefonica
Es tracta una incidència com a un tractament presencial.



Creu Roja
Es tracta una incidència com si es realitzés un tractament presencial.



Schiller
Es determina procediment, canal i tractament de la informació en la gestió d’incidències.



Cantoni
S’estableix un protocol amb un seqüència de les intervencions en el supòsit d’incidències,
així com una proposta de diagrama.

Memòria tècnica de formació.............................fins a 9 punts
La memòria tècnica ha de contenir el programa de formació als treballadors públics i ciutadans sensibles a la utilització dels equips de
desfibril·lació, validat pel departament competent en matèria de salut, o en qui delegui. La memòria ha de contenir objectius, continguts
i metodologia d’exposició, així com els docent/s que impartiran la formació.
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Es valorarà els següents camps:
Programa de continguts de l’acció formativa validat pel departament competent en matèria de salut, o en qui delegui.
Estructura, seqüència i distribució horària dels continguts.
Qualificació i grau d’experiència del professorat.

Memòria tècnica de formació. Fins a 9 punts


Abmedica
o Programa de continguts
Es presenta una estructura formativa de formació de suport vital bàsic i utilització
dels DEA.
o Estructura, seqüència i distribució
No s’aporta.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’indica.



Cardiosos
o Programa de continguts
Existeix un complet programa de continguts i validat.
o Estructura, seqüència i distribució
S’estructura les accions formatives amb uns contingut de formes i càrregues
docents de les mateixes.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’identifica el professorat, però la direcció i resta és acreditat pel CCR.



Caryosa
o Programa de continguts
S’identifica uns continguts teòrics i pràctics, així com els seus continguts associats.
o Estructura, seqüència i distribució
No hi ha l’estructura, ni seqüència, ni distribució.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
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Existeix, però no suficient detallada o completa.


Curasana
o Programa de continguts
S’aporta un programa de continguts.
o Estructura, seqüència i distribució
Existeix però de forma breu, amb un petit cronograma.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
S’apunta el fet que el professorat disposa de titulació universitària tècnica, així com
acreditacions CCR, però no se n’identifica.



Technology
o Programa de continguts
S’identifica els continguts de forma breu, entre els teòrics i pràctics.
o Estructura, seqüència i distribució
S’aporta el contingut i model d’acció formativa i es fa una proposta per curs. No hi
ha escaleta o distribució del mateix.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
Personal acreditat per diferents organitzacions, entre d’altres pel CCR.



Telefónica
o Programa de continguts
S’identifica un curs de formació amb un continguts idonis.
o Estructura, seqüència i distribució
Existeix una estructura, així com una identificació de material pedagògic, però és
inexistent una distribució tipus de la matèria/càrrega formativa.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
Proposta de docents amb un mínim d’experiència de 18 mesos i 500 hores
pràctiques amb titolació específica i acreditada pel CCR.



Creu Roja
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o Programa de continguts
Existència d’una proposta de continguts teòrics i pràctics.
o Estructura, seqüència i distribució
Proposta d’una estructrua, metodologia d’impartició i avaluació de la mateixa.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’identifica el professorat, però es diu que s’imparteix amb la qualifiacació
pertinent.


Schiller
o Programa de continguts
No s’ajusta els continguts amb el programa de continguts vigent, regulats pels
departament competent de salut
o Estructura, seqüència i distribució
S’aporta una estructura de la formació, així com una distribució o càrrega horària.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’identifica professorat, ni titulació.



Cantoni
o Programa de continguts
Existeix un programa de continguts, però no prou acord amb la regulació vigent.
o Estructura, seqüència i distribució
Identifica una estructura, però inexistent seqüència, càrrega lectiva i la seva
pertinent distribució.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
S’identifica un coordinador però no els formadors, que no consten amb la
homologació del CCR.

Memòria tècnica de senyalització i de les campanyes d’informació.............................fins a 7
punts
Pla de senyalització dels espais on s’hi instal·lin els DEA….. fins a 4 punts
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Aquest pla comprendrà com a mínim, la proposta de senyalització i/o senyalèctica, que s’utilitzaria en els diferents formats objecte de
contractes. Especialment, s’haurà de preveure els diferents formats que tant en l’espai públic, com en equipaments, es puguin utilitzar
per identificar la xarxa dels DEA existents en el municipi/territori
Es valorarà en els següents camps:
Senyalització amb la possibilitat d’integrar-la tant en l’equip com en l’espai o equipaments on s’ubiquin els aparells.
Proposta tècnica amb alternatives per atendre la senyalització a la via pública
Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania.. fins a 3 punts
Aquest pla comprendrà, com a mínim, diferents possibles canals informatius i/o de sensibilització, així com opcions de caràcter
innovador per tal de poder fer arribar la sensibilització a diferents col·lectius o segment de possibles usuaris dels DEA.
Es valorarà en els següents camps:
Accions de divulgació, difusió i sensibilització sobre la cardioprotecció i primers auxilis
Els diferents formats i/o propostes de campanyes de sensibilització- divulgació, atenent els col·lectius ciutadans destinataris de les
mateixes campanyes, tot adaptant-ne les possibles propostes.

Pla de senyalització dels espais on s’instal·lins DEA. Fins a 4 punts


Abmedica
o Integració de la senyalització
Es diu que s’integrarà però no es diu com es realitza, no hi ha proposta.
o Alternatives senyalització via pública
Únicament indica la senyalització a l’entrada de l’edifici o equipament on hi hagi
instal·lat un DEA.



Cardiosos
o Integració de la senyalització
S’identifiquen possibilitats d’integració de la senyalització dels DEA, així com
diferents alternatives i opcions.
o Alternatives senyalització via pública
S’aporten diferents possibilitats de senyalització, amb alternatives de formats,
originalitat i adaptabilitat a les diferents situacions o propostes.



Caryosa
o Integració de la senyalització
Suficient proposta de senyalització i posició de la senyalització en els espai públics.
o Alternatives senyalització via pública
S’apunta a alguna alternativa de senyalització, poc desenvolupat.
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Curasana
o Integració de la senyalització
S’identifica la senyalització amb variants diferents per donar resposta o adaptació
en diferents equipaments.
o Alternatives senyalització via pública
Algunes alternatives de senyalització, i també s’aporta accions de divulgació
adaptables i diferents, atenent per exemple a segmentsde població i/o col·lectius
ciutadans.



Technology
o Integració de la senyalització
Senyalèctica i senyalització diferent, amb possibilitats i opcions d’integració.

o Alternatives senyalització via pública
Alternatives i accions de sensibilització adaptats a col·lectius diferents.


Telefónica
o Integració de la senyalització
No s’aporta.
o Alternatives senyalització via pública
No s’aporta.



Creu Roja
o Integració de la senyalització
Es descriu una proposta de senyalització amb formats, però no s’aporta material
gràfic que es pugui valorar.
o Alternatives senyalització via pública
S’identifiquen alternatives com la senyalització en vehicles o municipis de menys de
5.000 habitants.



Schiller
o Integració de la senyalització
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S’identifica la senyalèctica de caràcter obligatori i el cartell sobre la cadena de
supervivència.
o Alternatives senyalització via pública
Indica la senyalització a l’entrada d’edificis on hi hagi instal·lat un DEA.


Cantoni
o Integració de la senyalització
S’identifica un tipus d’instal·lació de senyalització per aplicar-lo a l’ajuntament o
administració local.
o Alternatives senyalització via pública
S’aporta alguna alternativa de format.

Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania. Fins a 3 punts


Abmedica
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
No s’aporten.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
No s’identifiquen.



Cardiosos
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
S’identifiquen diferents formats i canals per divulgar l’existència del DEA, així com
les accions de càrdioprotecció.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
S’identifiquen diferents formats i possibilitats d’accions, atenent els segments o
col·lectius a sensibilitzar.



Caryosa
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
S’identifiquen diferents formats i canals per divulgar l’existència del DEA, així com
les accions de càrdioprotecció.
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o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
S’identifiquen diferents formats i possibilitats d’accions, atenent els segments o
col·lectius a sensibilitzar.


Curasana
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
Identificats diferents formats i canals per divulgar l’existència dels aparells DEA, així
com les accions de càrdioprotecció.

o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Formats originals, així com canals i mètodes diferents per a l’existència dels DEA, i
adaptar-los a realitats diverses.


Technology
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
Identificació i proposta de diferents accions de divulgació, i/o difusió.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Formats originals, així com canals i mètodes difefents per a l’existència del DEA,
com la utilització de la mateixa via pública, per adaptar-los a situacions i col·lectius
diversos.



Telefónica
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
No s’identifiquen.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
No s’aporten.



Creu Roja

o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
Es preveuen i plantegen com accions de divulgació i sensibilització diferents
alternatives i opcions.
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o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Existència en la proposta de diferents formats.


Schiller
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
Es determinen acció de difusió i sensibilització a la població.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Es preveuen diferents canals i/o formats.



Cantoni
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
S’identifica un compromís per part de l’empresa, però no es desenvolupa impedint
la seva valoració.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Aplicació del mateix aspecte que l’anterior punt.

Lot 2 - DEA amb dispositiu instal·lació

Memòria tècnica de seguiment del manteniment, en les intervencions presencials i no presencials
................................fins a 22 punts
En el document es farà la distinció i s’haurà de desglossar per:
- Tipologies d’intervencions habituals. Fins a 8 punts
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La reposició del DEA en el cas del seu ús
La reposició dels pegats en el cas del seu ús
La reposició dels pegats en motiu de la data de caducitat
LLiurament de l’informe d’operativitat de l’equip a l’entitat destinatària o destinatàries
Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l’administració competent en matèria de salut
Inspecció visual i neteja de l’equipament
- Tipologies d’intervencions extraordinàries. Fins a 5 punts
La reposició del DEA en el cas del seu mal ús
- Gestió d’incidències. Fins a 2 punts
Establir un protocol o mecanisme de comunicació a les entitats destinatàries com a resultats de la seva utilització o altres circumstàncies.
Actuacions no presencials
- Tipologies d’intervencions. Fins a 5 punts
Establiment d’un protocol de comunicació, o circuit de gestió de dades dels usos dels desfibril·ladors no presencial
- Gestió d’incidències. Fins a 2 punts
Establir un protocol o mecanisme de comunicació a les entitats destinatàries com a resultats de la seva utilització o altres circumstàncies.
Es valorarà en els apartats de cadascun dels tipus d’actuacions, presencials i no presencials, els següents camps:
La descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions amb la finalitat de poder agilitar la seva resolució
La identificació dels diferents itineraris operatius, pel que fa al manteniment integral, per tal d’assolir la màxima eficiència en la
utilització dels equips
El tractament de les dades amb la finalitat d’extreure’n informació puntual, i compilar-la als efectes tractament estadístic, o bases
estadístiques, on es considerarà la seva claredat, intel·ligibilitat i comprensió
Format i/o mecanisme per reportar l’activitat dels equips desfibril·ladors a les entitats destinatàries

Tipologies d’intervencions habituals. Fins a 8 punts


Abmedica
Previstes les actuacions habituals amb l’existència d’alguns diagrames (seqüències) de la
tramitació i dels itineraris. No format, ni model de transmissió de les dades estadísitiques.



Cardiosos
Descripció de com es realitza el manteniment de l’aparell però també la senyalització, així
com la descripció i termini de quatre hores, per substitució . Es realitzada una acurada
proposta d’explotació de les dades i el format a utilitzar, en aquest cas digital. Es fa una
proposta de d’equip propi en els intervencions, com a clau de mecanisme de gestió i
reportar l’activitat dels equips desfibril·ladors.



Caryosa
Es realitza una descripció d’alguns dels tràmits, identificant-ne els itineraris de la seva
gestió, però no s’aporta el format i/o mecanisme per reportar les activitats dels aparells.
S’adjunta un correcte diagrama o flux d’actuació.



Neosalus
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Detallada descripció i seqüència del tractament de les intervencions habituals, així com els
seus itineraris operatius, tractament de les dades i el seu accés per part de les entitats
destinatàries, i al Departament o unitat responsable de salut pública.


Technology
Es descru de forma sintètica les intervencions presencials habiutals, amb els seu itineraris,
així com la realització d’un informe tècnic i es volca al sistema informàtic. No s’aporta el
format de l’informe per valorar-ne la seva comprensió i claretat, però sí el mecanisme per
reportar-lo.



Telefonica
Existència d’alguna de les dades a traves d’un sistema propi de gestió, descriu alguns
tràmits o accions de manteniment preventiu i correctiu.



Creu Roja
Descriu les intervencions més habituals i una visita presencial anual. Identifica de forma
breu alguns dels itineraris operatius. Es descriu forma de reportar l’activitat del però no
s’aporta el format i/o mecanisme del mateix.



Cantoni
Descripció molt breu d’algunes de les tipologies de les actuacions presentades.
El DEA aportat en el document descriptiu és de 2,6 i en les PPT s’indicava com a
característiques físiques el fet de tenir un pes inferior a 2,5 quilograms.

Tipologies d’intervencions extraordinàries. Fins a 5 punts


Abmedica
Es contempla la reposició dels DEA en el cas del seu mal ús. No es precisa ni procediments,
ni existeix diagrama, ni format de volcatge d’informació.



Cardiosos
Bona descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions extraordinàries, on
identifica els itineraris operatius, el tractament i format de tramitació de les dades. A més,
previsió per reposició per cops i/o pintades i també en fixa un termini màxim de quatre
hores.



Caryosa
Suficient descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions extraordinàries, on
identifica els itineraris operatius, el tractament i format de tramitació de les dades.



Neosalus
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Precisa descripció i flux del tractament de les intervencions extraordinàries, així com els
seus itineraris operatius, tractament de les dades i el seu accés per part de les entitats
destinatàries, i Departament o unitat responsable de salut pública.


Technology
Descriu alguna de les intervencions extraordinàries, amb el tractament de la mateixa. No hi
ha itinerari de tractament operatiu. Sí que s’aporta mecanisme per a reportar de l’activitat
dels DEA de forma suficient.



Telefonica
Suficient descripció d’aquestes tipologies, i detalla la substitució de l’aparell, però no en
descriu d’altres possible. Cita un temps màxim de substitució de 24 hores.



Creu Roja
No fa ni una descripció ni seqüència d’aquestes intervencions, i cita el compromís de
substitució de l’aparell en 24 hores, però no aporta temporalització ni format de reportar
l’activitat.



Cantoni
S’indica únicament com a tipologia extraordinària “en cas de mal funcionament” indicant la
metodologia o descripció de la gestió, la identificació, itinerari i termini de resposta. No
s’indica el format o tractament de la informació per valorar la seva claredat, intel·ligibilitat i
comprensió.

Gestió d’incidències. Fins a 2 punts


Abmedica
Únicament s’aporta la informació d’un sistema per a la gestió d’incidències a través de
telefonia amb servei 24 hores i correu electrònic.



Cardiosos
S’identifica i es descriu un procediment de tramitació de les incidències, amb un la
programació d’un responsable. Es reflexa a través d’un diagrama, on apareix també la
metodologia de reportar la informació de forma intel·ligible i clara.



Caryosa
S’aporta una mínima informació de la gestió del procediment, sense un suficient detall de la
seqüència de tramitació, la identificació dels itineraris de la gestió, així com tampoc la
informació de l’activitat per tractament estadístic o de gestió.



Neosalus
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Protocol de gestió de les incidència, amb determinació del procediment, itinerari, així com
el format i la metodologia per aportar la informació a les entitats destinatàries.


Technology
S’indica seqüència tramitació, amb itineraris ( a través de trucada a un telèfon gratuït, amb
cobertura a les 24 hores). No s’aporta com est tracta la informació per tractament
estadístic.



Telefónica
Fa un tractament de la gestió d’incidències com la del tractament o manteniment correctiu
dels aparells.



Creu Roja
Descriu suficientment un itinerari per a la gestió d’incidències, amb la identificació dels
mitjans adscrits o per a la seva gestió.



Cantoni
S’estableix un protocol amb una seqüència d’accions en el supòsit d’incidències, així com
una identificació d’un itinerari operatiu.

Actuacions no presencials
Tipologies d’intervencions. Fins a 5 punts


Abmedica
Breu esquema d’intervenció i diagramació, però no temporalització suficient ni tampoc més
tipologies o intervencions addicionals.



Cardiosos
Determina com a més habitual del no funcionament del DEA amb un canvi de color de
l’avisador del propi aparell i alarma sonora, amb informe de manteniment. No n’identifica
d’altres tipus d’intervencions.



Caryosa
Descripció correcte d’algunes intervencions amb la finalitat de poder fer àgil la seva
tramitació, així com el tractament de la informació.



Neosalus
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Identifica alternatives i tipologies d’intervencions no presencials, amb itineraris operatius,
així com el retiment de la informació i els mecanismes d’accés.


Curasana
Descripció i seqüència de la casuística de fins a 5 tipologies d’intervencions no presencials
amb el procediment a seguir pel seu tractament i gestió.



Technology
No s’aporta descripció de les diferents tipologies, i en conseqüència tampoc descripció,
seqüència, itinerari i tractament. Tot i així, s’aporta un sistema automàtic de gestió de les
actuacions no presencials.



Telefónica
No hi ha una descripció de les diferents tipologies, i en conseqüència tampoc descripció,
seqüència, itinerari i tractament de la informació. Tot i així, s’aporta un sistema automàtic
de gestió de les actuacions no presencials.



Creu Roja
No s’aporta descripció de les diferents tipologies, i en conseqüència tampoc descripció,
seqüència, itinerari i tractament. Es referencia un sistema de gestió de les actuacions no
presencials.



Cantoni
S’aporta només una seqüència de tramitació de les intervencions, però no es descriu ni
tampoc el format o proposta del tractament de la informació.

Gestió d’incidències. Fins a 2 punts


Abmedica
No suficient la informació aportada per a la gestió d’incidències per tal de descriure
itinerari operatiu, tractament de dades i mecanisme per reportar-ne l’activitat.



Cardiosos
Bon diagrama i tractament de la tramitació de la gestió d’incidències, amb un flux o
protocol, amb la finalitat de realitzar-ne una gestió eficient i compilar i tractar les dades de
gestió de forma intel·ligible i clara.



Caryosa
Seqüència de tramitació de les intervencions suficient, amb la identificació d’alguns
itineraris i el format de tramesa de la informació.
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Neosalus
Identificació d’un procediment de gestió d’incidències, amb descripció de la seqüència,
itineraris, així com els mecanisme de trasllat d’aquesta informació, de fomra comprensible i
i clara.



Technology
Gestió en bases a l’aplicatiu que es referencia, amb un tractament de la incidència com a
tractament presencial, i se’n deriva el seu tractament, seqüència i identificació en el
presencial.



Telefonica
Es tracta una incidència com a un tractament presencial.



Creu Roja
Es tracta una incidència com si es realitzés un tractament presencial.



Cantoni
S’estableix un protocol amb un seqüència de les intervencions en el supòsit d’incidències,
així com una proposta de diagrama.

Memòria tècnica de solució del
DEA.............................fins a 13 punts

dispositiu

o

dispositiu

de

subjecció

dels

Aquesta memòria comprendrà, com a mínim, la proposta de senyalització i/o senyalèctica, que s’utilitzaria en els diferents formats
objecte del contracte. Especialment, s’haurà de preveure els diferents formats que tant en l’espai públic, com en equipaments, es puguin
utilitzar per identificar la xarxa dels DEA existents en el municipi/territori
Es valorarà en els següents camps:
El ventall de solucions per poder donar resposta a la diversitat d’implementació dels DEA a l’espai públic dels diferents ens destinataris
Que les opcions o solucions, prevegin aspectes derivats de la climatologia (temperatura, exposició solar…)
Que el dispositiu pugui ser utilitzat per a la senyalització i divulgació del programa de protecció de les patologies cardíaques i primers
auxilis.



Abmedica
o Diversitat de solucions en la implementació
Només s’aporta el dispositiu, en format caixa, model Aivia, per col·locar a la paret.
No s’aporten alternatives o diversitat de solucions en la implementació a l’espai
públic.
o Opcions o solucions derivats climatologia
La solució tècnica preveu mitigar els aspectes derivats de la climatologia.
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o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
És possible utilitzar els panells laterals.


Cardiosos
o Diversitat de solucions en la implementació
S’aporta com a dispositu per a l’espai públic, en fomat caixa, un model Aivia.
o Opcions o solucions derivats climatologia
La solució tècnica preveu mitigar els aspectes derivats de la climatologia.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
Alternatives com a utilització panells de policarbonat, per ampliar la informació dels
DEA, així com la cadena de supervivència.



Caryosa
o Diversitat de solucions en la implementació
S’aporta com a dispositu per a l’espai públic, en fomat caixa, un model Aivia.
o Opcions o solucions derivats climatologia
La solució tècnica preveu mitigar els aspectes derivats de la climatologia.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
No apareix cap informació complementària.



Neosalus
o Diversitat de solucions en la implementació
Dispositiu en format cabina, més la possibilita d’aplicació a través d’un peu.
o Opcions o solucions derivats climatologia
Filtre solar per evitar escalfament, però no s’aporta informació de com s’afronta les
baixades de temperatures.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
Varietats en la utilització del mateix, així com diferents opcions per adaptar la
informació.



Technology
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o Diversitat de solucions en la implementació
Diferent ventall d’opciona, a través del dispositiu Arky.
o Opcions o solucions derivats climatologia
No ben detallades les opcions de sosteniment en circumstàncies climatològiques
extremes.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
Opcions per ser suportada diferent informació en el mecanisme o suport.


Telefónica
o Diversitat de solucions en la implementació
S’aporta com a dispositu per a l’espai públic, en fomat caixa, un model Aivia.
o Opcions o solucions derivats climatologia
La solució tècnica preveu mitigar els aspectes derivats de la climatologia.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
Opcions per suportar informació en el mateix dispositiu.



Creu Roja
o Diversitat de solucions en la implementació
Diferents opcions d’implementació i variants del dispositiu, model Iredeem.
o Opcions o solucions derivats climatologia
Dispositiu que afronta els canvis de climatologia.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
Opció que aporta la possibilitat d’adaptar en diferents indrets, així com que sigui
suportable l’aportació d’informació.



Cantoni
o Diversitat de solucions en la implementació
No s’aporta.
o Opcions o solucions derivats climatologia
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No s’aporta.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
No s’aporta.

Memòria tècnica de formació.............................fins a 6 punts
La memòria tècnica ha de contenir el programa de formació als treballadors públics i ciutadans sensibles a la utilització dels equips de
desfibril·lació, validat pel departament competent en matèria de salut, o en qui delegui. La memòria ha de contenir objectius, continguts
i metodologia d’exposició, així com els docent/s que impartiran la formació.
Es valorarà els següents camps:
Programa de continguts de l’acció formativa validat pel departament competent en matèria de salut, o en qui delegui.
Estructura, seqüència i distribució horària dels continguts.
Qualificació i grau d’experiència del professorat.

Memòria tècnica de formació. Fins a 6 punts


Abmedica
o Programa de continguts
Es presenta una estructura formativa de formació de suport vital bàsic i utilització
dels DEA.
o Estructura, seqüència i distribució
No s’aporta.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’indica.



Cardiosos
o Programa de continguts
Existeix un complet programa de continguts i validat.
o Estructura, seqüència i distribució
S’estructura les accions formatives amb uns contingut de formes i càrregues
docents de les mateixes.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’identifica el professorat, però la direcció i resta és acreditat pel CCR.
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Caryosa
o Programa de continguts
S’identifica uns continguts teòrics i pràctics, així com els seus continguts associats.
o Estructura, seqüència i distribució
No hi ha l’estructura, ni seqüència, ni distribució.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
Existeix, però no suficient detallada o completa.



Neosalus
o Programa de continguts
Existència d’un programa de continguts òptima.
o Estructura, seqüència i distribució
Contingut amb una estructura, seqüència i distribució correcta.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
S’identifica el personal i la seva experiència.



Technology
o Programa de continguts
S’identifica els continguts de forma breu, entre els teòrics i pràctics.
o Estructura, seqüència i distribució
S’aporta el contingut i model d’acció formativa i es fa una proposta per curs. No hi
ha escaleta o distribució del mateix.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
Personal acreditat per diferents organitzacions, entre d’altres pel CCR, però no
s’identiquen.



Telefónica
o Programa de continguts
S’identifica un curs de formació amb un continguts idonis.
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o Estructura, seqüència i distribució
Existeix una estructura, així com una identificació de material pedagògic, però és
inexistent una distribució tipus de la matèria/càrrega formativa.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
Proposta de docents amb un mínim d’experiència de 18 mesos i 500 hores
pràctiques amb titolació específica i acreditada pel CCR.


Creu Roja
o Programa de continguts
Existència d’una proposta de continguts teòrics i pràctics.
o Estructura, seqüència i distribució
Proposta d’una estructrua, metodologia d’impartició i avaluació de la mateixa.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’identifica el professorat, però es diu que s’imparteix amb la qualifiacació
pertinent.



Cantoni
o Programa de continguts
Existeix un programa de continguts, però no prou acord amb la regulació vigent.
o Estructura, seqüència i distribució
Identifica una estructura, però inexistent seqüència, càrrega lectiva i la seva
pertinent distribució.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
S’identifica un coordinador però no els formadors, que no consten amb la
homologació del CCR.

Memòria tècnica de senyalització i de les campanyes d’informació.............................fins a 4
punts
Pla de senyalització dels espais on s’hi instal·lin els DEA….. fins a 2 punts
Aquest pla comprendrà com a mínim, la proposta de senyalització i/o senyalèctica, que s’utilitzaria en els diferents formats objecte de
contractes. Especialment, s’haurà de preveure els diferents formats que tant en l’espai públic, com en equipaments, es puguin utilitzar
per identificar la xarxa dels DEA existents en el municipi/territori
Es valorarà en els següents camps:
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Senyalització amb la possibilitat d’integrar-la tant en l’equip com en l’espai o equipaments on s’ubiquin els aparells.
Proposta tècnica amb alternatives per atendre la senyalització a la via pública
Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania.. fins a 2 punts
Aquest pla comprendrà, com a mínim, diferents possibles canals informatius i/o de sensibilització, així com opcions de caràcter
innovador per tal de poder fer arribar la sensibilització a diferents col·lectius o segment de possibles usuaris dels DEA.
Es valorarà en els següents camps:
Accions de divulgació, difusió i sensibilització sobre la cardioprotecció i primers auxilis
Els diferents formats i/o propostes de campanyes de sensibilització- divulgació, atenent els col·lectius ciutadans destinataris de les
mateixes campanyes, tot adaptant-ne les possibles propostes.

Pla de senyalització dels espais. Fins a 2 punts


Abmedica
o Integració de la senyalització
Es diu que s’integrarà però no es diu com es realitza, no hi ha proposta.
o Alternatives senyalització via pública
Únicament indica la senyalització a l’entrada de l’edifici o equipament on hi hagi
instal·lat un DEA.



Cardiosos
o Integració de la senyalització
S’identifiquen possibilitats d’integració de la senyalització dels DEA, així com
diferents alternatives i opcions.
o Alternatives senyalització via pública
S’aporten diferents possibilitats de senyalització, amb alternatives de formats,
originalitat i adaptabilitat a les diferents situacions o propostes.



Caryosa
o Integració de la senyalització
Suficient proposta de senyalització i posició de la senyalització en els espai públics.
o Alternatives senyalització via pública
S’apunta a alguna alternativa de senyalització, poc desenvolupat.



Neosalus
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o Integració de la senyalització
Propostes d’integració de la senyalització en els aparells i també equipaments on
s’instal·lin.
o Alternatives senyalització via pública
S’ofereixen alternatives de senyalització, i contempla fins i tot, la senyalització de
vehicles.


Technology
o Integració de la senyalització
Senyalèctica i senyalització diferent, amb possibilitats i opcions d’integració.

o Alternatives senyalització via pública
Alternatives i accions de sensibilització adaptats a col·lectius diferents.


Telefónica
o Integració de la senyalització
No s’aporta.
o Alternatives senyalització via pública
No s’aporta.



Creu Roja
o Integració de la senyalització
Es descriu una proposta de senyalització amb formats, però no s’aporta material
gràfic que es pugui valorar.
o Alternatives senyalització via pública
S’identifiquen alternatives com la senyalització en vehicles o municipis de diferents
d’algun tram de població.



Cantoni
o Integració de la senyalització
S’identifica un tipus d’instal·lació de senyalització per aplicar-lo a l’ajuntament o
administració local.
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o Alternatives senyalització via pública
S’aporta alguna alternativa de format.
Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania. Fins a 2 punts


Abmedica
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
No s’aporten.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
No s’identifiquen.



Cardiosos
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
S’identifiquen diferents formats i canals per divulgar l’existència del DEA, així com
les accions de càrdioprotecció.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació



S’identifiquen diferents formats i possibilitats d’accions, atenent els segments o
col·lectius a sensibilitzar.
Caryosa
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
S’identifiquen diferents formats i canals per divulgar l’existència del DEA, així com
les accions de càrdioprotecció.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
S’identifiquen diferents formats i possibilitats d’accions, atenent els segments o
col·lectius a sensibilitzar.



Neosalus
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
Existència d’acción de difusió i divulgació sobre cardioprotecció i primers auxilis.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Alternatives i diferents formats de campanyes i amb propostes diferents, amb
segmentació específica.
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Technology
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
Identificació i proposta de diferents accions de divulgació, i/o difusió.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Formats originals, així com canals i mètodes difefents per a l’existència del DEA,
com la utilització de la mateixa via pública, per adaptar-los a situacions i col·lectius
diversos.



Telefónica
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
No s’identifiquen.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
No s’aporten.



Creu Roja
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
Es preveuen i plantegen com accions de divulgació i sensibilització diferents
alternatives i opcions.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Existència en la proposta de diferents formats.



Cantoni
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
S’identifica un compromís per part de l’empresa, però no es desenvolupa impedint
la seva valoració.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Aplicació del mateix aspecte que l’anterior punt.
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Lot 3

Memòria tècnica de seguiment del manteniment, en les intervencions presencials i no presencials
................................fins a 29 punts
En el document es farà la distinció i s’haurà de desglossar per:
- Tipologies d’intervencions habituals. Fins a 11 punts
La reposició del DEA en el cas del seu ús
La reposició dels pegats en el cas del seu ús
La reposició dels pegats en motiu de la data de caducitat
Lliurament de l’informe d’operativitat de l’equip a l’entitat destinatària o destinatàries
Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l’administració competent en matèria de salut
Inspecció visual i neteja de l’equipament
- Tipologies d’intervencions extraordinàries. Fins a 6 punts
La reposició del DEA en el cas del seu mal ús
- Gestió d’incidències. Fins a 3 punts
Establir un protocol o mecanisme de comunicació a les entitats destinatàries com a resultats de la seva utilització o altres circumstàncies.
Actuacions no presencials
- Tipologies d’intervencions. Fins a 6 punts
Establiment d’un protocol de comunicació, o circuit de gestió de dades dels usos dels desfibril·ladors no presencial
- Gestió d’incidències. Fins a 3 punts
Establir un protocol o mecanisme de comunicació a les entitats destinatàries com a resultats de la seva utilització o altres circumstàncies.
Es valorarà en els apartats de cadascun dels tipus d’actuacions, presencials i no presencials, els següents camps:
La descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions amb la finalitat de poder agilitar la seva resolució
La identificació dels diferents itineraris operatius, pel que fa al manteniment integral, per tal d’assolir la màxima eficiència en la
utilització dels equips
El tractament de les dades amb la finalitat d’extreure’n informació puntual, i compilar-la als efectes tractament estadístic, o bases
estadístiques, on es considerarà la seva claredat, intel·ligibilitat i comprensió
Format i/o mecanisme per reportar l’activitat dels equips desfibril·ladors a les entitats destinatàries

Tipologies d’intervencions habituals. Fins a 11 punts
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Caryosa
Es realitza una descripció d’alguns dels tràmits, identificant-ne els itineraris de la seva
gestió, però no s’aporta el format i/o mecanisme per reportar les activitats dels aparells.
S’adjunta un correcte diagrama o flux d’actuació.



Telefonica
Existència d’alguna de les dades a traves d’un sistema propi de gestió, descriu alguns
tràmits o accions de manteniment preventiu i correctiu.



Caixabank
Identificació de diferents accions o actuacions del programa de manteniment integral,
enteses com a intervencions habituals, però no apareix ni itinerari, seqüència de tramitació,
així com tampoc s’aporta el format ni itinerari de la informació per a la seva explotació
tractament.



Neosalus
Detallada descripció i seqüència del tractament de les intervencions habituals, així com els
seus itineraris operatius, tractament de les dades i el seu accés per part de les entitats
destinatàries, i al Departament o unitat responsable de salut pública.



Cardiosos
Descripció de com es realitza el manteniment de l’aparell però també la senyalització, així
com la descripció i termini de quatre hores, per substitució . Es realitzada una acurada
proposta d’explotació de les dades i el format a utilitzar, en aquest cas digital. Es fa una
proposta de d’equip propi en els intervencions, com a clau de mecanisme de gestió i
reportar l’activitat dels equips desfibril·ladors.



Technology
Es descriu de forma sintètica les intervencions presencials habiutals, amb els seu itineraris,
així com la realització d’un informe tècnic i es volca al sistema informàtic. No s’aporta el
format de l’informe per valorar-ne la seva comprensió i claretat, però sí el mecanisme per
reportar-lo.



Schiller
Es realitza una descripció de les actuacions presencials més habituals, identificant els
itineraris operatius. S’exposa la formulació del tractaments de les dades estadístiques però
no apareix el format per reportar aquesta activitat.

Tipologies d’intervencions extraordinàries. Fins a 6 punts


Caryosa

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P0800222B

Suficient descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions extraordinàries, on
identifica els itineraris operatius, el tractament i format de tramitació de les dades.


Telefonica
Suficient descripció d’aquestes tipologies, i detalla la substitució de l’aparell, però no en
descriu d’altres possible. Cita un temps màxim de substitució de 24 hores.



Caixabank
No existència d’un tractament de tipologies extraordinàries, tot i que alguna descripció
inclosa en el pla de manteniment integral. No identificació del tractament de dades, ni
format i/o mecanisme per reportar l’activitat.



Neosalus
Precisa descripció i flux del tractament de les intervencions extraordinàries, així com els
seus itineraris operatius, tractament de les dades i el seu accés per part de les entitats
destinatàries, i Departament o unitat responsable de salut pública.



Cardiosos
Bona descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions extraordinàries, on
identifica els itineraris operatius, el tractament i format de tramitació de les dades. A més,
previsió per reposició per cops i/o pintades i també en fixa un termini màxim de quatre
hores.



Technology
Descriu alguna de les intervencions extraordinàries, amb el tractament de la mateixa. No hi
ha itinerari de tractament operatiu. Sí que s’aporta mecanisme per a reportar de l’activitat
dels DEA de forma suficient.



Schiller
S’apunta i es descriu la reposició dels DEA en cas del mal ús, i el compromís de la seva
substitució . Es descriu un suficient itinerari.

Gestió d’incidències. Fins a 3 punts


Caryosa
S’aporta una mínima informació de la gestió del procediment, sense un suficient detall de la
seqüència de tramitació, la identificació dels itineraris de la gestió, així com tampoc la
informació de l’activitat per tractament estadístic o de gestió.



Telefónica
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Fa un tractament de la gestió d’incidències com la del tractament o manteniment correctiu
dels aparells.


Caixabank
Breu itinerari i descripció del tractament per la tipologia “incidències”, tot i així sense
informació del tractament de dades i/o mecanisme de retiment d’informació.



Neosalus
Protocol de gestió de les incidència, amb determinació del procediment, itinerari, així com
el format i la metodologia per aportar la informació a les entitats destinatàries.



Cardiosos
S’identifica i es descriu un procediment de tramitació de les incidències, amb un la
programació d’un responsable. Es reflexa a través d’un diagrama, on apareix també la
metodologia de reportar la informació de forma intel·ligible i clara.



Technology
S’indica seqüència tramitació, amb itineraris ( a través de trucada a un telèfon gratuït, amb
cobertura a les 24 hores). No s’aporta com est tracta la informació per tractament
estadístic.



Schiller
Es descriu i s’habilita un itinerari i format per a la gestió d’incidències, s’aporta un format
per a reportar la informació per a una gestió de la mateixa.

Actuacions no presencials
Tipologies d’intervencions. Fins a 6 punts


Caryosa
Descripció correcte d’algunes intervencions amb la finalitat de poder fer àgil la seva
tramitació, així com el tractament de la informació.



Telefónica
No hi ha una descripció de les diferents tipologies, i en conseqüència tampoc descripció,
seqüència, itinerari i tractament de la informació. Tot i així, s’aporta un sistema automàtic
de gestió de les actuacions no presencials.



Caixabank
No separació entre les intervencions presencials i no presencials, i no presència de
descripció, seqüència, tractament de dades i format i/o mecanismes de retiment.
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Neosalus
Identifica alternatives i tipologies d’intervencions no presencials, amb itineraris operatius,
així com el retiment de la informació i els mecanismes d’accés.



Cardiosos
Determina com a més habitual del no funcionament del DEA amb un canvi de color de
l’avisador del propi aparell i alarma sonora, amb informe de manteniment. No n’identifica
d’altres tipus d’intervencions.



Technology
No s’aporta descripció de les diferents tipologies, i en conseqüència tampoc descripció,
seqüència, itinerari i tractament. Tot i així, s’aporta un sistema automàtic de gestió de les
actuacions no presencials.



Schiller
No es desenvolupen les possibles tipologies d’intervencions no presencials, ni tampoc es
realitzen els itineraris operatius, sembla que es realitza la proposta d’assimilar-ho a gestió
d’incidències.

Gestió d’incidències. Fins a 3 punts


Caryosa
Seqüència de tramitació de les intervencions suficient, amb la identificació d’alguns
itineraris i el format de tramesa de la informació.



Telefonica
Es tracta una incidència com a un tractament presencial.



Caixabank
No segmentaicó entre la gestió d’incidències. No descripció, seqüència, tractament de
dades ni tampoc trasllat de la mateixa a l’administració.



Neosalus
Identificació d’un procediment de gestió d’incidències, amb descripció de la seqüència,
itineraris, així com els mecanisme de trasllat d’aquesta informació, de fomra comprensible i
i clara.



Cardiosos
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Bon diagrama i tractament de la tramitació de la gestió d’incidències, amb un flux o
protocol, amb la finalitat de realitzar-ne una gestió eficient i compilar i tractar les dades de
gestió de forma intel·ligible i clara.


Technology
Gestió en bases a l’aplicatiu que es referencia, amb un tractament de la incidència com a
tractament presencial, i se’n deriva el seu tractament, seqüència i identificació en el
presencial.



Schiller
Es determina procediment, canal i tractament de la informació en la gestió d’incidències.

Memòria tècnica de formació.............................fins a 9 punts
La memòria tècnica ha de contenir el programa de formació als treballadors públics i ciutadans sensibles a la utilització dels equips de
desfibril·lació, validat pel departament competent en matèria de salut, o en qui delegui. La memòria ha de contenir objectius, continguts
i metodologia d’exposició, així com els docent/s que impartiran la formació.
Es valorarà els següents camps:
Programa de continguts de l’acció formativa validat pel departament competent en matèria de salut, o en qui delegui.
Estructura, seqüència i distribució horària dels continguts.
Qualificació i grau d’experiència del professorat.

Memòria tècnica de formació. Fins a 9 punts


Caryosa
o Programa de continguts
S’identifica uns continguts teòrics i pràctics, així com els seus continguts associats.
o Estructura, seqüència i distribució
No hi ha l’estructura, ni seqüència, ni distribució.



Telefónica
o Programa de continguts
S’identifica un curs de formació amb un continguts idonis.
o Estructura, seqüència i distribució
Existeix una estructura, així com una identificació de material pedagògic, però és
inexistent una distribució tipus de la matèria/càrrega formativa.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
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Proposta de docents amb un mínim d’experiència de 18 mesos i 500 hores
pràctiques amb titolació específica i acreditada pel CCR.


Caixabank
o Programa de continguts
Existència del programa de continguts, acreditat pel CCR.
o Estructura, seqüència i distribució
Breu estructura de continguts per blocs, però sense distribució horària.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’identifica la qualificació i grau d’experiència del professorat, tot i que s’aporta
un conveni amb el CCR.



Neosalus
o Programa de continguts
Existència d’un programa de continguts òptima.
o Estructura, seqüència i distribució
Contingut amb una estructura, seqüència i distribució correcta.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
S’identifica el personal i la seva experiència.



Cardiosos
o Programa de continguts
Existeix un complet programa de continguts i validat.
o Estructura, seqüència i distribució
S’estructura les accions formatives amb uns contingut de formes i càrregues
docents de les mateixes.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’identifica el professorat, però la direcció i resta és acreditat pel CCR.



Technology
o Programa de continguts
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S’identifica els continguts de forma breu, entre els teòrics i pràctics.
o Estructura, seqüència i distribució
S’aporta el contingut i model d’acció formativa i es fa una proposta per curs. No hi
ha escaleta o distribució del mateix.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
Personal acreditat per diferents organitzacions, entre d’altres pel CCR, però no
s’identiquen.


Schiller
o Programa de continguts
No s’ajusta els continguts amb el programa de continguts vigent, regulats pels
departament competent de salut
o Estructura, seqüència i distribució
S’aporta una estructura de la formació, així com una distribució o càrrega horària.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’identifica professorat, ni titulació.

Memòria tècnica de senyalització i de les campanyes d’informació.............................fins a 7
punts
Pla de senyalització dels espais on s’hi instal·lin els DEA….. fins a 4 punts
Aquest pla comprendrà com a mínim, la proposta de senyalització i/o senyalèctica, que s’utilitzaria en els diferents formats objecte de
contractes. Especialment, s’haurà de preveure els diferents formats que tant en l’espai públic, com en equipaments, es puguin utilitzar
per identificar la xarxa dels DEA existents en el municipi/territori
Es valorarà en els següents camps:
Senyalització amb la possibilitat d’integrar-la tant en l’equip com en l’espai o equipaments on s’ubiquin els aparells.
Proposta tècnica amb alternatives per atendre la senyalització a la via pública
Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania.. fins a 3 punts
Aquest pla comprendrà, com a mínim, diferents possibles canals informatius i/o de sensibilització, així com opcions de caràcter
innovador per tal de poder fer arribar la sensibilització a diferents col·lectius o segment de possibles usuaris dels DEA.
Es valorarà en els següents camps:
Accions de divulgació, difusió i sensibilització sobre la cardioprotecció i primers auxilis
Els diferents formats i/o propostes de campanyes de sensibilització- divulgació, atenent els col·lectius ciutadans destinataris de les
mateixes campanyes, tot adaptant-ne les possibles propostes.

Pla de senyalització i de les campanyes d’informació. Fins a 7 punts
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Caryosa
o Integració de la senyalització
Suficient proposta de senyalització i posició de la senyalització en els espai públics.
o Alternatives senyalització via pública
S’apunta a alguna alternativa de senyalització, poc desenvolupat.



Telefónica
o Integració de la senyalització
No s’aporta.
o Alternatives senyalització via pública
No s’aporta.



Caixabank
o Integració de la senyalització
Identifica la senyalització s’utilitzaria, i s’apunta la possibilitat d’integrar la
senyalització en els laterals.
o Alternatives senyalització via pública
No s’aporten alternatives.



Neosalus
o Integració de la senyalització
Propostes d’integració de la senyalització en els aparells i també equipaments on
s’instal·lin.
o Alternatives senyalització via pública
S’ofereixen alternatives de senyalització, i contempla fins i tot, la senyalització de
vehicles.



Cardiosos
o Integració de la senyalització
S’identifiquen possibilitats d’integració de la senyalització dels DEA, així com
diferents alternatives i opcions.
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o Alternatives senyalització via pública
S’aporten diferents possibilitats de senyalització, amb alternatives de formats,
originalitat i adaptabilitat a les diferents situacions o propostes.


Technology
o Integració de la senyalització
Senyalèctica i senyalització diferent, amb possibilitats i opcions d’integració.

o Alternatives senyalització via pública
Alternatives i accions de sensibilització adaptats a col·lectius diferents.


Schiller
o Integració de la senyalització
S’identifica la senyalèctica de caràcter obligatori i el cartell sobre la cadena de
supervivència.
o Alternatives senyalització via pública
Indica la senyalització a l’entrada d’edificis on hi hagi instal·lat un DEA.

Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania. Fins a 3 punts


Caryosa
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
S’identifiquen diferents formats i canals per divulgar l’existència del DEA, així com
les accions de càrdioprotecció.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
S’identifiquen diferents formats i possibilitats d’accions, atenent els segments o
col·lectius a sensibilitzar.



Telefónica
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
No s’identifiquen.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
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No s’aporten.


Caixabank
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
No s’aporten.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
No s’identifiquen.



Neosalus
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
Existència d’acción de difusió i divulgació sobre cardioprotecció i primers auxilis.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Alternatives i diferents formats de campanyes i amb propostes diferents, amb
segmentació específica.



Cardiosos
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
S’identifiquen diferents formats i canals per divulgar l’existència del DEA, així com
les accions de càrdioprotecció.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
S’identifiquen diferents formats i possibilitats d’accions, atenent els segments o
col·lectius a sensibilitzar.



Technology
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
Identificació i proposta de diferents accions de divulgació, i/o difusió.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Formats originals, així com canals i mètodes difefents per a l’existència del DEA,
com la utilització de la mateixa via pública, per adaptar-los a situacions i col·lectius
diversos.



Schiller
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
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Es determinen acció de difusió i sensibilització a la població.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Es preveuen diferents canals i/o formats.

Lot 4 – DEA amb dispositiu d’instal·lació - Arrendament

Memòria tècnica de seguiment del manteniment, en les intervencions presencials i no presencials
................................fins a 22 punts
En el document es farà la distinció i s’haurà de desglossar per:
- Tipologies d’intervencions habituals. Fins a 8 punts
La reposició del DEA en el cas del seu ús
La reposició dels pegats en el cas del seu ús
La reposició dels pegats en motiu de la data de caducitat
Lliurament de l’informe d’operativitat de l’equip a l’entitat destinatària o destinatàries
Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l’administració competent en matèria de salut
Inspecció visual i neteja de l’equipament
- Tipologies d’intervencions extraordinàries. Fins a 5 punts
La reposició del DEA en el cas del seu mal ús
- Gestió d’incidències. Fins a 2 punts
Establir un protocol o mecanisme de comunicació a les entitats destinatàries com a resultats de la seva utilització o altres circumstàncies.
Actuacions no presencials
- Tipologies d’intervencions. Fins a 5 punts
Establiment d’un protocol de comunicació, o circuit de gestió de dades dels usos dels desfibril·ladors no presencial
- Gestió d’incidències. Fins a 2 punts
Establir un protocol o mecanisme de comunicació a les entitats destinatàries com a resultats de la seva utilització o altres circumstàncies.
Es valorarà en els apartats de cadascun dels tipus d’actuacions, presencials i no presencials, els següents camps:
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La descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions amb la finalitat de poder agilitar la seva resolució
La identificació dels diferents itineraris operatius, pel que fa al manteniment integral, per tal d’assolir la màxima eficiència en la
utilització dels equips
El tractament de les dades amb la finalitat d’extreure’n informació puntual, i compilar-la als efectes tractament estadístic, o bases
estadístiques, on es considerarà la seva claredat, intel·ligibilitat i comprensió
Format i/o mecanisme per reportar l’activitat dels equips desfibril·ladors a les entitats destinatàries

Tipologies d’intervencions habituals. Fins a 8 punts


Caryosa
Es realitza una descripció d’alguns dels tràmits, identificant-ne els itineraris de la seva
gestió, però no s’aporta el format i/o mecanisme per reportar les activitats dels aparells.
S’adjunta un correcte diagrama o flux d’actuació.



Telefonica
Existència d’alguna de les dades a traves d’un sistema propi de gestió, descriu alguns
tràmits o accions de manteniment preventiu i correctiu.



Caixabank
Identificació de diferents accions o actuacions del programa de manteniment integral,
enteses com a intervencions habituals, però no apareix ni itinerari, seqüència de tramitació,
així com tampoc s’aporta el format ni itinerari de la informació per a la seva explotació
tractament.



Cardiosos
Descripció de com es realitza el manteniment de l’aparell però també la senyalització, així
com la descripció i termini de quatre hores, per substitució . Es realitzada una acurada
proposta d’explotació de les dades i el format a utilitzar, en aquest cas digital. Es fa una
proposta de d’equip propi en els intervencions, com a clau de mecanisme de gestió i
reportar l’activitat dels equips desfibril·ladors.



Technology
Es descriu de forma sintètica les intervencions presencials habiutals, amb els seu itineraris,
així com la realització d’un informe tècnic i es volca al sistema informàtic. No s’aporta el
format de l’informe per valorar-ne la seva comprensió i claretat, però sí el mecanisme per
reportar-lo.

Tipologies d’intervencions extraordinàries. Fins a 5 punts


Caryosa
Suficient descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions extraordinàries, on
identifica els itineraris operatius, el tractament i format de tramitació de les dades.



Telefonica
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Suficient descripció d’aquestes tipologies, i detalla la substitució de l’aparell, però no en
descriu d’altres possible. Cita un temps màxim de substitució de 24 hores.


Caixabank
No existència d’un tractament de tipologies extraordinàries, tot i que alguna descripció
inclosa en el pla de manteniment integral. No identificació del tractament de dades, ni
format i/o mecanisme per reportar l’activitat.



Cardiosos
Bona descripció, seqüència de la tramitació de les intervencions extraordinàries, on
identifica els itineraris operatius, el tractament i format de tramitació de les dades. A més,
previsió per reposició per cops i/o pintades i també en fixa un termini màxim de quatre
hores.



Technology
Descriu alguna de les intervencions extraordinàries, amb el tractament de la mateixa. No hi
ha itinerari de tractament operatiu. Sí que s’aporta mecanisme per a reportar de l’activitat
dels DEA de forma suficient.

Gestió d’incidències. Fins a 2 punts


Caryosa
S’aporta una mínima informació de la gestió del procediment, sense un suficient detall de la
seqüència de tramitació, la identificació dels itineraris de la gestió, així com tampoc la
informació de l’activitat per tractament estadístic o de gestió.



Telefónica
Fa un tractament de la gestió d’incidències com la del tractament o manteniment correctiu
dels aparells.



Caixabank
Breu itinerari i descripció del tractament per la tipologia “incidències”, tot i així sense
informació del tractament de dades i/o mecanisme de retiment d’informació.



Cardiosos
S’identifica i es descriu un procediment de tramitació de les incidències, amb un la
programació d’un responsable. Es reflexa a través d’un diagrama, on apareix també la
metodologia de reportar la informació de forma intel·ligible i clara.



Technology
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S’indica seqüència tramitació, amb itineraris ( a través de trucada a un telèfon gratuït, amb
cobertura a les 24 hores). No s’aporta com est tracta la informació per tractament
estadístic.
Actuacions no presencials
Tipologies d’intervencions. Fins a 5 punts


Caryosa
Descripció correcte d’algunes intervencions amb la finalitat de poder fer àgil la seva
tramitació, així com el tractament de la informació.



Telefónica
No hi ha una descripció de les diferents tipologies, i en conseqüència tampoc descripció,
seqüència, itinerari i tractament de la informació. Tot i així, s’aporta un sistema automàtic
de gestió de les actuacions no presencials.



Caixabank
No separació entre les intervencions presencials i no presencials, i no presència de
descripció, seqüència, tractament de dades i format i/o mecanismes de retiment.



Cardiosos
Determina com a més habitual del no funcionament del DEA amb un canvi de color de
l’avisador del propi aparell i alarma sonora, amb informe de manteniment. No n’identifica
d’altres tipus d’intervencions.



Technology
No s’aporta descripció de les diferents tipologies, i en conseqüència tampoc descripció,
seqüència, itinerari i tractament. Tot i així, s’aporta un sistema automàtic de gestió de les
actuacions no presencials.

Gestió d’incidències. Fins a 2 punts


Caryosa
Seqüència de tramitació de les intervencions suficient, amb la identificació d’alguns
itineraris i el format de tramesa de la informació.



Telefonica
Es tracta una incidència com a un tractament presencial.



Caixabank
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No segmentaicó entre la gestió d’incidències. No descripció, seqüència, tractament de
dades ni tampoc trasllat de la mateixa a l’administració.


Cardiosos
Bon diagrama i tractament de la tramitació de la gestió d’incidències, amb un flux o
protocol, amb la finalitat de realitzar-ne una gestió eficient i compilar i tractar les dades de
gestió de forma intel·ligible i clara.



Technology
Gestió en bases a l’aplicatiu que es referencia, amb un tractament de la incidència com a
tractament presencial, i se’n deriva el seu tractament, seqüència i identificació en el
presencial.

Memòria tècnica de solució del
DEA.............................fins a 13 punts

dispositiu

o

dispositiu

de

subjecció

dels

Aquesta memòria comprendrà, com a mínim, la proposta de senyalització i/o senyalèctica, que s’utilitzaria en els diferents formats
objecte del contracte. Especialment, s’haurà de preveure els diferents formats que tant en l’espai públic, com en equipaments, es puguin
utilitzar per identificar la xarxa dels DEA existents en el municipi/territori
Es valorarà en els següents camps:
El ventall de solucions per poder donar resposta a la diversitat d’implementació dels DEA a l’espai públic dels diferents ens destinataris
Que les opcions o solucions, prevegin aspectes derivats de la climatologia (temperatura, exposició solar…)
Que el dispositiu pugui ser utilitzat per a la senyalització i divulgació del programa de protecció de les patologies cardíaques i primers
auxilis.



Caryosa
o Diversitat de solucions en la implementació
S’aporta com a dispositu per a l’espai públic, en fomat caixa, un model Aivia.
o Opcions o solucions derivats climatologia
La solució tècnica preveu mitigar els aspectes derivats de la climatologia.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
No apareix cap informació complementària.



Telefónica
o Diversitat de solucions en la implementació
S’aporta com a dispositu per a l’espai públic, en fomat caixa, un model Aivia.
o Opcions o solucions derivats climatologia
La solució tècnica preveu mitigar els aspectes derivats de la climatologia.
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o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
Opcions per suportar informació en el mateix dispositiu.


Caixabank
o Diversitat de solucions en la implementació
S’aporta un dispositiu en format cabina.
o Opcions o solucions derivats climatologia
La solució tècnica preveu mitigar els aspectes derivats de la climatologia.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
Varietats en la utilització del mateix, així com diferents opcions per adaptar la
informació.



Cardiosos
o Diversitat de solucions en la implementació
S’aporta com a dispositu per a l’espai públic, en fomat caixa, un model Aivia.
o Opcions o solucions derivats climatologia
La solució tècnica preveu mitigar els aspectes derivats de la climatologia.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
Alternatives com a utilització panells de policarbonat, per ampliar la informació dels
DEA, així com la cadena de supervivència.



Technology
o Diversitat de solucions en la implementació
Diferent ventall d’opciona, a través del dispositiu Arky.
o Opcions o solucions derivats climatologia
No ben detallades les opcions de sosteniment en circumstàncies climatològiques
extremes.
o Possibilitat respecte a ser utilitzat per a la senyalització
Opcions per ser suportada diferent informació en el mecanisme o suport.
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Memòria tècnica de formació.............................fins a 6 punts
La memòria tècnica ha de contenir el programa de formació als treballadors públics i ciutadans sensibles a la utilització dels equips de
desfibril·lació, validat pel departament competent en matèria de salut, o en qui delegui. La memòria ha de contenir objectius, continguts
i metodologia d’exposició, així com els docent/s que impartiran la formació.
Es valorarà els següents camps:
Programa de continguts de l’acció formativa validat pel departament competent en matèria de salut, o en qui delegui.
Estructura, seqüència i distribució horària dels continguts.
Qualificació i grau d’experiència del professorat.

Memòria tècnica de formació. Fins a 6 punts


Caryosa
o Programa de continguts
S’identifica uns continguts teòrics i pràctics, així com els seus continguts associats.
o Estructura, seqüència i distribució
No hi ha l’estructura, ni seqüència, ni distribució.



Telefónica
o Programa de continguts
S’identifica un curs de formació amb un continguts idonis.
o Estructura, seqüència i distribució
Existeix una estructura, així com una identificació de material pedagògic, però és
inexistent una distribució tipus de la matèria/càrrega formativa.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
Proposta de docents amb un mínim d’experiència de 18 mesos i 500 hores
pràctiques amb titolació específica i acreditada pel CCR.



Caixabank
o Programa de continguts
Existència del programa de continguts, acreditat pel CCR.
o Estructura, seqüència i distribució
Breu estructura de continguts per blocs, però sense distribució horària.
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o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’identifica la qualificació i grau d’experiència del professorat, tot i que s’aporta
un conveni amb el CCR.


Cardiosos
o Programa de continguts
Existeix un complet programa de continguts i validat.
o Estructura, seqüència i distribució
S’estructura les accions formatives amb uns contingut de formes i càrregues
docents de les mateixes.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
No s’identifica el professorat, però la direcció i resta és acreditat pel CCR.



Technology
o Programa de continguts
S’identifica els continguts de forma breu, entre els teòrics i pràctics.
o Estructura, seqüència i distribució
S’aporta el contingut i model d’acció formativa i es fa una proposta per curs. No hi
ha escaleta o distribució del mateix.
o Qualificació i grau d’experiència professorat
Personal acreditat per diferents organitzacions, entre d’altres pel CCR, però no
s’identiquen.

Memòria tècnica de senyalització i de les campanyes d’informació.............................fins a 4
punts
Pla de senyalització dels espais on s’hi instal·lin els DEA….. fins a 2 punts
Aquest pla comprendrà com a mínim, la proposta de senyalització i/o senyalèctica, que s’utilitzaria en els diferents formats objecte de
contractes. Especialment, s’haurà de preveure els diferents formats que tant en l’espai públic, com en equipaments, es puguin utilitzar
per identificar la xarxa dels DEA existents en el municipi/territori
Es valorarà en els següents camps:
Senyalització amb la possibilitat d’integrar-la tant en l’equip com en l’espai o equipaments on s’ubiquin els aparells.
Proposta tècnica amb alternatives per atendre la senyalització a la via pública
Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania.. fins a 2 punts
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Aquest pla comprendrà, com a mínim, diferents possibles canals informatius i/o de sensibilització, així com opcions de caràcter
innovador per tal de poder fer arribar la sensibilització a diferents col·lectius o segment de possibles usuaris dels DEA.
Es valorarà en els següents camps:
Accions de divulgació, difusió i sensibilització sobre la cardioprotecció i primers auxilis
Els diferents formats i/o propostes de campanyes de sensibilització- divulgació, atenent els col·lectius ciutadans destinataris de les
mateixes campanyes, tot adaptant-ne les possibles propostes.

Pla de senyalització i dels espais on s’instal·lin DEA. Fins a 2 punts


Caryosa
o Integració de la senyalització
Suficient proposta de senyalització i posició de la senyalització en els espai públics.
o Alternatives senyalització via pública
S’apunta a alguna alternativa de senyalització, poc desenvolupat.



Telefónica
o Integració de la senyalització
No s’aporta.
o Alternatives senyalització via pública
No s’aporta.



Caixabank
o Integració de la senyalització
Identifica la senyalització s’utilitzaria, i s’apunta la possibilitat d’integrar la
senyalització en els laterals.
o Alternatives senyalització via pública
No s’aporten alternatives.



Cardiosos
o Integració de la senyalització
S’identifiquen possibilitats d’integració de la senyalització dels DEA, així com
diferents alternatives i opcions.
o Alternatives senyalització via pública
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S’aporten diferents possibilitats de senyalització, amb alternatives de formats,
originalitat i adaptabilitat a les diferents situacions o propostes.


Technology
o Integració de la senyalització
Senyalèctica i senyalització diferent, amb possibilitats i opcions d’integració.

o Alternatives senyalització via pública
Alternatives i accions de sensibilització adaptats a col·lectius diferents.
Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania. Fins a 2 punts


Caryosa
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
S’identifiquen diferents formats i canals per divulgar l’existència del DEA, així com
les accions de càrdioprotecció.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
S’identifiquen diferents formats i possibilitats d’accions, atenent els segments o
col·lectius a sensibilitzar.



Telefónica
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
No s’identifiquen.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
No s’aporten.



Caixabank
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
No s’aporten.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
No s’identifiquen.



Cardiosos
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o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
S’identifiquen diferents formats i canals per divulgar l’existència del DEA, així com
les accions de càrdioprotecció.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
S’identifiquen diferents formats i possibilitats d’accions, atenent els segments o
col·lectius a sensibilitzar.



Technology
o Accions de divulgació, difusió i sensibilització
Identificació i proposta de diferents accions de divulgació, i/o difusió.
o Diferents formats, atenent col·lectius amb la corresponent adaptació
Formats originals, així com canals i mètodes difefents per a l’existència del DEA,
com la utilització de la mateixa via pública, per adaptar-los a situacions i col·lectius
diversos.

Essent les 16:00 es dóna per acabada la reunió de la ponència tècnica.
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S’estén la present acta com a prova de conformitat, que signen els membres de la ponència i es
trasllada al secretari de la mesa de contractació per a la seva consideració.

Xavier Escalada i Roig

Divina Farreny i Justribó

Carles Bassaganya i Serra

