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1. INTRODUCCIÓ
Dins del Pla Director de Sistemes del Servei Català de Salut de Catalunya, es troba la realització del projecte HES
(Historial Electrònic de Salut) i el Banc de Sang i Teixits, d’ara en endavant BST, formarà part d´aquest projecte on es
crearà una nova plataforma per la gestió de components sanguinis.
El BST definirà tècnica i funcionalment els requeriments per tal que ambdós sistemes estiguin interconnectats i es pugui
donar servei a qualsevol centre sanitari.
L’àrea TIC per fer aquest projecte disposarà de recursos interns i d’una PMO específica per donar servei al projecte.
Tanmateix el BST en aquest plec de prescripcions tècniques, fa el requeriment dels Serveis per la definició ,
desenvolupament , pujada a producció i manteniment de la solució informàtica de components sanguinis, ara en
endavant PLATAFORMA BST.
La plataforma del BST contindrà el procés transaccional dels diferents components sanguinis (sang, plasma, plaquetes,
etc):
 Donarà cobertura a la pre‐donació, donació, processament i transfusió
 Donarà cobertura a diferents components sanguinis i altres tipus de donacions.
 Aplicarà tant a la seu central com a tots els hospitals on es troba el BST en tota Catalunya
 Estarà integrada amb diferents sistemes (veure apartat integracions)
 Es realitzarà migració de varis sistemes d’informació BST cap a l’eina futura
 Integracions amb mes de 15 proveïdors tecnològics: molt volum en maquinària que caldrà integrar. Aquests
dispositius es poden trobar lligats a diferents punts del procés i en diferents ubicacions entre la seu central
i tots els hospitals del BST a Catalunya
o

Tipus de dispositius : neveres, magatzems, balances , robots, Impressores, registradores,
màquines d’afèresis

 Impacte a mes de 500 professionals del BST
 més de 5 ERP’s, sistemes grans i webs integrades
 connexions amb ERP’s externs de BST (veure detalls d’integracions)
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El projecte està previst realitzar‐ho principalment amb desenvolupament a mida, es comunicarà amb el HES del Cat
Salut, per tal de definir i també utilitzar els Arquetips del seu CDR (Repositori Dades Clíniques).
El projecte es desenvoluparà molt probablement es desenvoluparà amb metodologia Agile, però el licitador pot
presentar diferents formes d’abordar el projecte.

2. SITUACIÓ ACTUAL
El Banc de Sang i Teixits en l’actualitat disposa d’una eina principal per gestionar els components sanguinis i de vàries
eines addicionals per donar servei al BST. Aproximadament l’eina principal cobreix el 40% de la solució i la resta es
distribueix entre el CRM, eines desenvolupades a mida ,i excels.
El Banc de Sang i Teixits necessita una eina de solució pròpia que doni servei a tot el flux de components sanguinis entre
2 sistemes principals el CRM de Microsoft Dynamics i una plataforma desenvolupada a mida per la resta del procés que
estigui connectada a la resta de sistemes del BST i externs al BST per donar el servei necessari.

2.1 CONDICIONS IRRENUNCIABLES I PRECEPTIVES
INTEGRACIONS:
a‐

No es pot realitzar cap integració, ( Ni web Service, ni API’s, ni fitxers)que impliqui al sistema actual de la sang

b‐ per tant, no es pot fer cap tipus d’entrada de dades en la Base de dades del sistema actual de la sang, de cap
forma.
c‐ No es dedicarà cap recurs temporal a estudiar exactament l’estructura de la base de dades del sistema actual
de la sang, ni processos automàtics interns que faci el sistema actual de la sang.
d‐ No es realitzarà una replica idèntica o similar del sistema actual de la sang per tal de poder realitzar
integracions amb el nou sistema de desenvolupament a mida.
e‐ No es podrà utilitzar cap eina addicional, que agafi qualsevol canvi que realitza la base de dades del sistema
actual de la sang.
f‐ No es podran connectar el sistema actual de la sang i el sistema futur, ni abans, ni durant, ni després de la
implantació

3. ABAST DE LA SOLUCIÓ
3.1. ABAST FUNCIONAL
A continuació es presenta a alt nivell on aplicarà la plataforma de components sanguinis a nivell funcional.

3.1.1. Processos funcionals i principals mòduls
Més endavant s’expliquen tots els principals processos i mòduls que el contenen per tal de poder comprendre i avaluar
la solució del software a desenvolupar.
Els principals processos seran:
1. Procés de la Pre donació
2. Procés de la donació
3. Procés de la Post donació
4. Procés de Subministrament de components sanguinis
5. Procés de la Transfusió
6. Procés de la facturació
7. Altres aspectes
© Banc de Sang i Teixits, 2022
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8.

Processos transversals

3.1.2. Components sanguinis
El sistema ha de servir per gestionar els components sanguinis obtinguts de diferents tipus de donació,
Tots ells tenen la consulta mèdica, l’extracció de producte, les analítiques a realitzar, les conseqüències de laboratori, i
el fraccionament amb diferents procés de treball . A continuació alguns detalls dels components sanguinis (CS):
1. Sang total es fracciona en:
‐ Concentrat hematies: són les cèl∙lules responsables del transport de l’oxigen cap als diferents teixits del cos
humà.
‐ Plasma: és el líquid on hi ha suspeses les cèl∙lules de la sang, proteïnes, factors de la coagulació...i serveix com
a defensa contra infeccions i ajuda en el procés de la coagulació.
‐ Plaquetes: són les cèl∙lules que s’encarreguen, en el procés de la coagulació, de fer el quall juntament amb
alguns factors de la coagulació i amb la fibrina.
2. Plasma, es pot utilitzar o per transfondre o per altres usos
3. Plaquetes , per transfondre i també procés de coagulació
4. Panell  és sang total que es fa servir per a crear els panells que són necessaris per a realitzar les proves pre‐
transfusionals.
5. Donacions de sang total autòlogues  són donacions que es realitzen per a un mateix com a prevenció en el cas
de necessitar sang en una intervenció quirúrgica.
6. Donacions dirigides  principalment de plaquetes quan els receptors necessiten un tipus específic de producte
(també poden haver alguns casos concrets de donacions de sang dirigida).
Tots els components sanguinis obtinguts es poden transformar al laboratori d’elaboració de components sanguinis en
altres: hematies irradiats, plaquetes irradiades, hematies rentats, sang total reconstituïda, hematies congelats,
plaquetes desplasmatitzades, plaquetes congelades, plasma quarentenat, plasma inactivat... i, en funció de les
característiques de cadascun seguiran fluxos diferents de treball:
‐ Concentrat hematies: conservat a 4ºC principalment (una petita part amb característiques especials es
congela) amb caducitats de 28 a 42 dies en funció del tipus de concentrat.
‐ Plaquetes: conservades a 22ºC en agitació contínua amb caducitat de 5 dies (en alguns casos hi ha plaquetes
que es congelen)
‐ Plasma: es congela i es conserva a ‐30ºC i té una caducitat de 3 anys.
Cadascun d’aquest productes es sol∙licitaran i es transfondran als pacients segons necessitat per indicació mèdica.
Després també estan els sèrums pel biobanc, mostres per estudis , llet materna, REDMO (donants de moll d’os) i tal que
no són considerats components sanguinis. Són mostres que també caldrà treballar‐los en la plataforma.

3.1.3. Ubicacions del BST
El Banc de Sang es composa de diferents centres, un d'ells la seu central i la resta repartits en diferents punts de
Catalunya ubicats en 14 hospitals diferents. A més a més dona servei i és responsable de la direcció tècnica de més de
50 hospitals que realitzen transfusions (en procés d'afegir d’altres)

3.1.4. Serveis a d’altres
En diferents moments del procés caldrà integrar‐se amb eines d’altres entitats, donar servei via Web a peticions de
components sanguinis, i integració amb Hes Cat salut per enviament de dades del BST.
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3.2. DETALL DEL PROCÉS FUNCIONAL
El Banc de Sang i Teixits (BST) es una empresa pública del Departament de Salut que té com a deure assegurar
l’abastiment i el bon ús de la sang. Actualment, el BST requereix una eina informàtica de treball (plataforma BST) que
tindrà com a objectiu la millora i la traçabilitat de tot el procés de la sang, considerant el model vena a vena, que implica
que hi hagi un seguiment, des de l’extracció de components sanguinis i altres productes biològics d’origen humà fins al
seu ús segons les necessitats de la població. Aquesta eina necessària per a aconseguir l’excel∙lència, haurà de garantir
que el procés sigui segur i de qualitat, haurà de ser l’instrument que donarà suport a les necessitats del personal sanitari
de BST, afavorint el compromís de treballar seguint un model de treball comú, donant resposta a les necessitats de
l’activitat diària en cada divisió del procés de la sang.
A continuació s’explica el procés a alt nivell que caldrà implantar en l’eina informàtica tenint en compte les necessitats
del BST. (Els títols de cada subprocés estan en color verd)

3.2.1. Procés anterior a la donació (pad)
La primera part del procés de la sang, recull la planificació i convocatòria de les campanyes/col∙lectes per a obtenir els
components sanguinis necessaris per a donar resposta a les necessitats de la població.
La planificació de l’obtenció de productes biològics d’origen humà és l’eina que utilitza el BST per assegurar que, al llarg
de l’any, s’assoleixen tots els productes necessaris a cobrir les necessitats de la població en funció de la demanda.
Aquesta previsió s’estableix en funció de les estadístiques obtingudes dels anys anteriors i s’adapta en funció de les
necessitats aparegudes en el transcurs de l’any vigent.
Per a fer‐la possible s’hauran de tenir en compte no només la planificació de col∙lectes d’obtenció de productes biològics
sinó també els recursos disponibles en funció de la necessitat de personal i material d’ús .

3.2.2. PAD_ Planificació de la demanda
El sistema haurà d’estar previst de planificació dels diferents components sanguinis, tant per objectius establerts com
per necessitats recurrents del Banc de Sang. Un cop adjudicat el contracte, si escau, ambdues parts pactaran aquest
desenvolupament en quant a planificació.

3.2.3. PAD_ Col∙lectes i informació de convocatòria de col∙lectes
La col∙lecta i col∙lecta planificada és el lloc on es realitzen les donacions. EL sistema tindrà tota la informació d’aquestes
tant abans, durant com després de cada tipus de donació.
El sistema requerirà tota la part d’organitzar les col∙lectes, tenir l’estat (alta, baixa, modificació), etc.. control, planificació
de les mateixes, etc.
Caldrà que el sistema es connecti al CRM per enviar l’estat contínuament. I també replicar lògiques de treball que ara
estan en un altre sistema d’informació.
La convocatòria de col∙lectes es realitza des de el CRM, i és l’acció de posar‐se en contacte amb el donant per a
programar la donació dels productes biològics d’origen humà en una campanya mòbil de donació o en un centre fixe.
Caldrà disposar de la informació necessària del CRM en la plataforma per tal de poder tenir una visió global del donant,
també coordinar entre sistemes la convocatòria del donant en funció de les seves exclusions.

3.2.4. PAD_ Agenda
El sistema d’informació (SI) ha de construir un dels mòduls mes importants , que és l’agenda de donacions on els donants
s’inscriuran. El personal sanitari haurà de ser coneixedor de la planificació de la col∙lecta del dia consultant aquesta
agenda.
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El SI ha de permetre realitzar reserves de cites per a donants tant a les col∙lectes de campanyes com de centres fix des
de la web del BST. També ha de permetre la gestió d’horaris que realitza el personal del BST per hospitals segons els
seus festius o la seva agenda del dia, entre d’altres funcions.
Les reserves que realitzen els donants poden ser d’algun tipus de donació marcat com reservable (com pot ser sang o
plasma) i son nominals, és a dir, una reserva només pot ser d’un únic donant. Depenent dels horaris i recursos del lloc
de donació es gestionaran uns torns de durada variable (segons tipus de donació) que el donant podrà reservar per
realitzar la seva donació. Aquests horaris i recursos estan directament vinculats a la planificació de les col∙lectes, pel que
hi ha un automatisme de creació de calendaris i torns segons aquests paràmetres. El sistema té en compte tant el temps
inter‐donació del donant (no podrà realitzar reserves que tinguin una data menor que la data de pròxima donació,
segons tipus de donació) i el temps inter‐reserva (les reserves actuaran com donacions en qüestions de càlculs entre
reserves, també per tipus de donació). També es té en compte les possibles altres exclusions que tingui el donant, per
tal de permetre o impedir formalitzar cap reserva. En cas que un donant vulgui reservar per una data i lloc en concret
que estigui ocupat, es pot donar d’alta a la llista d’espera d’aquella col∙lecta per tal de ser agendat quan hi hagi un torn
lliure. L’agenda s’integra amb el CRM del BST.
L’agenda també serveix per reservar cita tant per components sanguinis com per altres tipus donacions. Cada una amb
característiques diferents
Requerirà de vàries pantalles amb visors molt específic, no d’agenda estàndard, on s’ha de poder veure totes les
donacions d’un mateix dia, setmana o mes , per franges horàries, diferents per cada tipus de donació, i tenint a cop de
vista els espais buits per poder‐los agendar ràpidament des de el call center del BST.
També requerirà de diferents pantalles amb llistats i indicadors específics.
En resum, l’agenda té vàries dimensions
1) Agenda per citar des de el call center ( diferents tipus de donacions tant de components sanguinis com
d’altres productes com teixits, progenitors, etc; amb diferents característiques, visors específics, llistats,
etc)
2) Agenda per organització dels usuaris als diferents centres
3) Agenda per agafar cita des de la web, pels donants (Veure apartat de la web (AA‐ altres aspectes))
4) Missatgeria referida a l’agenda per informar al donant tant d’alta, baixes, modificacions (SMS, Mail, etc),
cal lligar‐ho al CRM
5) Agenda des de l’àrea privada dels donants

3.2.5. PAD_ Qüestionari digital de donació
El sistema ha de construir un qüestionari digital en base als camps prèviament definits pel BST: el qüestionari digital és
el formulari que haurà de complimentar i signar el donant abans de realitzar la donació.
L’eina ha de permetre generar mitjançant configuració d’un usuari administratiu, no programador, tants qüestionaris,
preguntes, com es necessiti.
Els qüestionaris poden ser de qualsevol component sanguini, o no sanguini.
Aquest qüestionari haurà de ser revisat pel personal sanitari qualificat i recollirà les dades personals i de salut
necessàries per a valorar la idoneïtat o no de continuar amb el procés de la donació.
El qüestionari podrà ser omplert via web ( veure apartat de la web, que també haurà de construir el contractista en base
als camps prèviament definits pel BST) prèviament a la donació o es podrà omplir el mateix dia de la col∙lecta en el
mateix punt d’extracció, tant des d’un dispositiu digital com manualment
‐
El Formulari haurà de poder:
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o

Definir preguntes i les seves possibles respostes en diferents idiomes:
 Cada resposta pot tenir una determinada conseqüència que pot afectar al donant, la donació o
als productes. Per exemple: Afegir nova pregunta, rebutjar productes, afegir exclusions als
donants, aturar qüestionari, mostrar missatge, etc.
 Les conseqüències s’han de poder definir per tipus de donació, sexe i/o edat del donant
 Es pot definir que determinades preguntes només surtin en funció del sexe del donant

o
o
o

Definir el formulari per tipus de donació
Definir les preguntes i l’ordre en el que sortiran a cada qüestionari
Definir el de validesa del qüestionari.

‐

les principals funcionalitats seran
o Els donants podran omplir als formularis de manera digital des de l’àrea privada del donant o des d’un
enllaç web directe en els centres de donació.
o El formulari disposarà d’una lògica a nivell de configuració que indicarà en funció de les respostes si un
donant pot donar o no
o Es mostraran missatges en funció de la resposta
o Quan es finalitzi el qüestionari es podrà consultar la informació introduïda des de l’àrea privada del donant
o Els qüestionaris finalitzats es podran consultar des de la nova plataforma

‐

Signatura digital
o Tant des de la web com des de la plataforma caldrà disposar de les eines necessàries per poder afegir una
signatura digital, que es pugui validar legalment.
o Tots els qüestionaris han de quedar guardats 30 anys, en una eina de gestió documental, tenint en compte
que es generen mes de 300.000 qüestionaris a l’any. Caldrà que el contractista proposi una solució per
aquesta eina de gestió documental.

3.2.6. Procés de la Donació(PD)
La donació voluntària de sang i altres productes biològics és un acte solidari que realitzen els donants, imprescindible
per donar resposta a les necessitats de la població de Catalunya. Aquest procés d’obtenció de components sanguinis
(CS) s’ha de realitzar de manera segura complint els estàndards de qualitat establerts.
La donació de CS comporta tot un procés d’organització on es garanteix que es cobreixen les necessitats bàsiques
prèvies a l’inici de la col∙lecta de productes biològics. Aquest circuit haurà de tenir en compte l’organització de l’espai i
del personal i la disponibilitat de material i equipament necessaris. (Checklist de validació).
A nivell de SI, hauran de quedar traçades les dades personals, prèviament registrades per personal del BST, i l’històric
de donacions prèvies essent una eina de consulta de tota la informació necessària per al personal sanitari que està en
contacte amb el donant.
Disposarà d’altres dades importants pel sistema.
Cada donació tindrà tot un cicle de vida des de la donació fins a la transfusió passant per subministrament,
fraccionament, productes obtinguts, facturació, laboratori, etc, i tot plegat gira al voltant de les donacions. Aquestes
també tenen exclusions (motius pels quals el donant no pot donar).
El SI serà l’eina a través de la qual el personal sanitari haurà de consultar l’agenda de donació, esmentada en l’apartat
corresponent, amb la finalitat d’organitzar la col∙lecta tenint en compte la previsió de donants/pacients que s’hauran
d’atendre en funció del tipus de donació/extracció que hi hagi programat. Aquesta agenda haurà d’estar comunicada
amb el Costumer Relationship Management (CRM) per tal que, si hi ha algun canvi, quedi reflectit en ambdós eines.
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D’altra banda, s’haurà de poder verificar i haurà de quedar constància que la maquinària d’ús (tant les balances com els
separador cel∙lulars que hi ha en els punts d’extracció) tenen fets els controls i manteniment (periòdicament segons
estigui establert) i estan preparades per a ser utilitzades.

3.2.7. PD_ Recepció i valoració del donant.
El SI ha de permetre el registre de tots els elements que es descriuen a continuació:
La recepció és l’acció de donar la benvinguda i acollir al donant a la seva arribada al centre/punt d’extracció. En alguns
casos, el donant estarà programat a l’agenda i disposarà del qüestionari prèviament omplert a través de la web. Des del
primer moment, el qüestionari digital tindrà una codificació ( tipus codi QR) i un cop el donant arribi al centre de donació,
disposarà d’un número únic per la donació que tindrà traça en tot moment fins a la transfusió del CS al pacient.
S’haurà de tenir en compte que, la persona que arriba al BST, no sempre serà un donant de CS o altres productes
biològics. En alguns casos rebrem donants/pacients que vindran a fer l’extracció d’algun altre tipus de mostra.
L’entrevista és la part del procés que té com a objectiu la valoració del donant per determinar la idoneïtat, si és o no
apte, per a realitzar la donació de qualsevol producte biològic. El personal sanitari revisarà el qüestionari d’autoexclusió
i realitzarà una exploració mèdica de l’estat de salut del donant.
El SI ha de permetre introduir les dades en el mateix i recollir tota la informació necessària del donant/pacient així com
el tipus de donació o mostra a extreure.
Un cop realitzada aquesta valoració, s’haurà de registrar la signatura del consentiment informat en funció del tipus de
donació/extracció que es realitzi.
A nivell de SI, caldrà disposar d’algun sistema de validació per confirmar que s’han realitzat/verificat tots els passos
mínims necessaris per a la donació. Per cada tipus de donació hi haurà una verificació diferent. En cas de no ser apte
per a la donació, s’haurà de poder introduir el motiu tenint en compte els criteris d’exclusió de la donació.

3.2.8. PD_Signatura digital
BST té la intenció d’utilitzar signatura digital per la subscripció de qualsevol consentiment per qualsevol tipus de donació
i aportarà la solució oportuna. Al contractista se li requerirà la connexió de qualsevol dels sistemes que BST proposi. No
és admesa qualsevol signatura de les comunament utilitzades en el dia/dia. En tot cas, les dades que consten en aquests
són titularitat del BST.

3.2.9. PD_Extracció de components sanguinis i mostres
L’extracció de CS és el procés que comença quan el donant, un cop realitzada la valoració prèvia, és apte i entra a la sala
de donació on serà atès per la infermera responsable. El donant serà identificat activament i se’l relacionarà (etiquetes
ISBT pre‐impreses) amb el producte a extreure* i amb les mostres necessàries per a realitzar les proves analítiques
requerides (per cada donació diferents proves/tubs/ màquines). La infermera realitzarà una valoració de les venes del
donant i procedirà a l’extracció. Els tubs a extreure aniran en funció del tipus de donació o extracció de mostra.
A nivell de SI, s’haurà de poder consultar les dades/comentaris de l’històric de donacions que siguin rellevants de cara
a la donació i ens haurà d’indicar el tipus de tubs que es necessitarà extreure tenint en compte el tipus de donació o
extracció de mostra.
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A l’acabar l’extracció haurà de constar si aquesta s’ha realitzat amb èxit o si hi ha hagut alguna incidència durant el
procés. Si en aquest punt es detecta algun motiu de rebuig de la sang o d’exclusió del donant també s’haurà de poder
registrar.
La maquinària utilitzada haurà d’estar integrada amb el SI de manera que cada aparell quedi codificat d’alguna manera.
En el cas dels separadors cel∙lulars, hauran de poder enviar les dades de cada procés al SI. Per a cada tipus de donació,
hi hauran aparells diferents. En aquesta fase poden haver fins a 10 tipus de dispositius a connectar, entre ells balances
i màquines de separació cel∙lular, cadascun de marques diferents, amb les que caldrà integrar‐se.
Els CS es guardaran en neveres portàtils etiquetades( mòdul d’emmagatzematge), de les que caldrà fer seguiment en
tot moment, per tenir la traça a nivell de qualitat amb el mòdul de logística del SI definit més endavant.
*Producte a Extreure: cal tenir present que poden haver‐hi mes de 20 tipus de donacions/mostres, diferents, que
seguiran procediments diferents, amb maquinària diferent, fraccionament diferent, subministrament diferent, i/o
objectius diferents.

3.2.10. PD_Finalització de la col∙lecta
La finalització de la col∙lecta és el moment en el que es tanca la recollida dels CS. El donant, un cop finalitzi el procés de
la donació, haurà de passar al refrigeri que és l’espai on haurà de restar just immediatament després i on trobarà menjar
i beure per a refer‐se. Abans de marxar, la infermera haurà de verificar que el donant es troba bé i promoció haurà de
re programar la propera cita en el cas que sigui possible.
Al finalitzar, hi haurà d’haver un sistema de validació que servirà per a evitar oblits i per a validar que es tanca la col∙lecta
de manera correcta. S’haurà de verificar que les donacions/extraccions de mostres es corresponen amb la feina
realitzada, que l’espai d’extracció queda preparat per a la següent col∙lecta, i que la recollida de les de neveres per al
seu transport (veure apartat logística) a l’àrea de fraccionament de l’edifici Frederic Duran i Jordà (FDJ‐ Seu central) està
prevista‐
Tot aquest procés ha de constar en el corresponent “Check list” que s’haurà de registrar en el SI , per tant el SI ha de
proporcionar una pantalla expressa per aquest apartat.

3.2.11. Procés posterior a la donació (PPD)
El procés posterior a la donació inclou tant la vigilància de l’estat de salut del donant (hemovigilància‐ procés transversal
tota la donació) com la gestió de queixes i suggeriments o l’enviament d’enquestes per a mesurar el grau de satisfacció
del donant que es fa des de CRM, per tant caldrà integració entre CRM
En aquest apartat, també s’inclou tot el circuit de processament de la sang. Els productes biològics que provenen dels
hospitals i de les diferents col∙lectes de Catalunya, arribaran a FDJ on hi haurà un departament que s’encarregarà de
dirigir cada producte a on li correspongui. Les mostres de sang aniran cap als diferents tipus de laboratori, en funció del
tipus d’analítica requerida, i els CS aniran al laboratori d’elaboració de components sanguinis que és la zona on es
fraccionarà la sang i on, un cop es realitzin i validin les proves analítiques, s’etiquetaran els CS i s’emmagatzemaran fins
al seu ús.
Les mostres biològiques aniran identificades, des de la donació, amb una numeració ISBT per assegurar la traçabilitat en
tot el procés, igual que els CS. El SI principal haurà d’estar connectat amb SI principal de laboratori en el qual hi haurà
totes les dades de resultats de proves analítiques de diferent tipus, en tot cas ambdues parts pactaran en un futur el
sistema d’integració d’ambdós sistemes
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Caldrà disposar del pas a pas de com ,quan, qui, de quina forma s’ha fraccionat cada donació i que sigui molt visual el
seguiment i fraccionament de cada donació i de l’estat de cada producte.

3.2.12. PPD_ Atenció al donant post –donació


informe post‐donació: El Banc de Sang i Teixits realitzarà un seguiment del donant en els propers dies
després d’haver fet una donació de components sanguinis. Aquest seguiment anirà acompanyat d’un
informe post‐donació i d’una trucada telefònica el dia següent en cas de detecció de reacció adversa durant
la donació per controlar l’estat del donant i verificar que s’ha recuperat del tot. En cas de reacció adversa,
hi ha conseqüències en tots el productes associats a la donació i al propi donant.



Hemovigilància post‐donació: Els donants que durant el procés de la donació presenten algun efecte
advers, son trucats per personal capacitat del Banc de Sang el dia següent a la donació. D’aquesta manera
es fa un seguiment del seu estat de salut.

Per tant el sistema ofert ha de construir un mètode de seguiment de l’informe post donació, com de l’informe
d’hemovigilancia post , que tindrà conseqüències sobre el donant i les seves donacions.

3.2.13. PPD‐Entrada de mostres biològiques
La recepció suposa un registre de l’arribada de diferents mostres biològiques del BST (components sanguinis, teixits,
progenitors, cordó, llet, etc) que arriben al Banc de sang i teixits.
En aquest apartat el SI haurà de poder:
 Registrar la informació rellevant de les mostres que hi arriben: Data recepció, tipus contenidor, tipus de
producte, nº d’etiqueta, temperatura, etc. I validar si es producte conforme o no, i en funció d’això seguir
diferents camins.
 Ha de poder recuperar informació de la màquina registradora per saber el pes òptim dels productes.
 Ha de poder enviar informació a altres eines informàtiques: eina de progenitors, eina de laboratori, SAP, etc.
Per indicar que els productes han arribat al Banc de sang.

3.2.14. PPD‐Fraccionament de la sang
El fraccionament de la sang és la part del procés on s’obtenen els diferents tipus de productes que donaran resposta a
les necessitats de la població. Aquest procés es composa de diferents parts, en la majoria automatitzades, que requerirà
d’un sistema de validació per a evitar que es produeixin errors. Tots els CS sanguinis tindran un codi ISBT que assegurarà
la traça des de la donació fins a la transfusió dels mateixos.
Cadascun dels productes que s’obtenen en del fraccionament de la sang seguirà un flux de treball diferent, hi ha tres
principals que es poden transformar en altres segons convingui. Per a posar en pràctica aquest procés serà necessari
l’ús de diferents tipus de dispositius, al voltant de 6 o 7 tipus , de proveïdors diferents, que s’utilitzaran per pesar,
centrifugar, irradiar, etiquetar, etc. Addicionalment, els diferents CS s’hauran d’emmagatzemar en càmeres i aparells
de diferents tipologies (neveres, congeladors...) per a mantenir la temperatura requerida en cada cas segons el tipus de
producte i preservar la seva viabilitat.
El SI haurà d’estar connectat amb el sistema de laboratori que anirà connectar a diferents tipus d’autòmates.
També anirà integrat a centrífugues que són necessaris en el procés de fraccionament. A més a més, haurà d’integrar
un sistema de temperatures que controli que la cadena de fred dels CS no es perdi.
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3.2.15. PDD‐Procés de laboratori, Analítiques
A la donació s’extreuen tubs de diferents tipus que arriben als diferents laboratoris del BST en el procés de post‐donació.
En el seu cas , el SI haurà de generar les peticions d’analítiques corresponents a la donacions al SI del Laboratori, i aquest
retornarà els resultats automàticament al SI on es registraran.
L’eina caldrà que disposi de totes les analítiques que es demanin , amb tota la intel∙ligència tant per tipus de donació (
cada donació sabrà quines analítiques s’han de generar) com per resultats ( que generarà noves analítiques , canvis en
donant, donacions, i productes) , per tal d’enviar al sistema de laboratori, i serà aquest el que tracti amb analitzadors.
En el cas de les transfusions, el HIS de l’Hospital realitzarà la petició al SI, i aquest la derivarà automàticament al SI de
Laboratori

3.2.16. PPD‐Gestió de l’estoc
La gestió de l’estoc es i/o suposa el control de tots els CS que hi ha en trànsit diàriament i serveix per a planificar els
fluxos de treball i per fer un seguiment en funció de la demanda de la transfusió. Es realitza per a cada tipus de CS i ha
de considerar alguns aspectes de producció i qualitat dels productes. Per tant el SI ha de gestionar l’estoc de
components sanguinis
El SI haurà de poder fer un seguiment de l’estoc i disponibilitat dels CS en tot moment, i proporcionar tots els elements
necessaris perquè BST obtingui la informació necessària per fer la gestió dels mateixos
El disseny del sistema de control haurà de ser pactat entre ambdues parts pel que fa tots els seus elements.

3.2.17. PPD_Kardex
El Kardex és un magatzem intel∙ligent de productes sanguinis . La plataforma haurà de crear “lots” de donacions, amb
quantitat variable (normalment 30 donacions per lot), que posteriorment s’integren amb el sistema Kardex del BST.
L’usuari va introduint donacions d’un tipus de producte que no s’hagin introduït prèviament al sistema fins que finalitza
el lot, ja sigui perquè ha arribat a la quantitat màxima configurada o perquè el finalitza manualment.
Un lot només pot contenir productes d’un mateix tipus.
Existeix també la possibilitat de crear lots amb donacions “repetides” al sistema, com per exemple, de donacions que
es puguin haver extret del sistema i tornat a introduir.
Per tant el SI haurà d’integrar‐se informàticament amb el software del KARDEX

3.2.18. PDD_Transformacions de productes i productes especials:
Els productes especials s’obtenen dels productes que ja han estat separats i etiquetats prèviament.
A aquests productes se’ls hi fa alguna “acció” que fa que fa que modifiqui la característica del producte. Per exemple:
Inactivar, desplasmatitzar, congelar, etc.
Per crear aquests productes, s’ha de fer una transformació d’un codi de producte inicial a un codi de producte final.
Un cop generat aquesta transformació, s’ha de generar una nova etiqueta amb les característiques del producte
transformat.
El SI ha de permetre realitzar transformacions de productes, en el sentit d’alterar les característiques dels productes
amb la corresponent modificació de la identificació del producte i les seves condicions.
Configuracions necessàries que realitza l’usuari administrador:
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Perfils de transformació: Per identificar que un determinat codi de producte inicial es pot
transformar en 1 o N codis finals.

3.2.19. SUBMINISTRAMENT COMPONENTS SANGUINIS A HOSPITALS (PSCS)
L’àrea de subministrament és l’espai on s’emmagatzemen els diferents tipus de productes biològics un cop estan
etiquetats i validats per a la seva distribució. És responsable de la gestió de les comandes i de l’enviament i recepció de
diferents productes cap als hospitals (centres de transfusió BST i no BST) i altres institucions.
El SI haurà de disposar d’un gestor de comandes (WEB) que haurà de gestionar d’acord amb les indicacions del BST i
d’estar connectat amb el software dels dispositius on els CS estan emmagatzemats per a suggerir quins s’han de
subministrar primer en funció de les necessitats
Veure apartat “desenvolupament de la web del BST”, apartat de web corporativa, i apartat PSCS_Web de comandes
(dins web corporativa)

3.2.20. PSCS_Subministrament
Des del SI s’haurà de gestionar tot el departament de subministres i serà l’encarregat de gestionar els diferents tipus de
productes biològics els quals són emmagatzemats per tipus i ordre de caducitat. Haurà de tenir, en tot moment, el
control de l’estoc per garantir que es disposa d’uns mínims establerts tant en els centres com a l’edifici FDJ.
A més, s’encarrega de fer gestions contínues de comandes i enviament de productes a diferents centres i laboratoris
de transfusions, així com també a altres empreses i institucions (Grífols, mostres i productes de biobanc).
També gestiona la devolució i anul∙lació de comandes quan és necessari i el rebuig de productes caducats.


Enviament a centres BST: El departament de subministres gestiona les comandes que rep tant dels
centres BST i com dels que no ho són. La realització de les comandes es realitza a través de la web de
comandes, des de la qual es poden demanar tots els productes biològics dels que disposa BST en els
seus magatzems. L’enviament d’aquests productes haurà de generar un albarà de cessió cap al client
que l’hagi demanat i, a nivell, de SI haurà de quedar traçat el moviment d’aquests productes.
( veure apartat de magatzems i de logística)

3.2.21. PSCS_Web de comandes (dins web corporativa)
El SI haurà de dissenyar d’acord amb les indicacions del BST i disposar d’una web de comandes on es sol∙licitaran els
diferents productes biològics des dels centres BST o no BST que podran accedir per demanar‐los.
Els centres BST podran sol∙licitar internament per la mateixa eina.
El sistema haurà de suggerir mitjançant una proposta intel∙ligent quina serà la comanda idònia en funció de l’estoc real
de cada centre BST i si escau extern també i del que hauria de tenir i que està establert en funció de l’històric de
comandes anteriors. També haurà de permetre realitzar comandes fora de la proposta intel∙ligent quan s’hagi de
sol∙licitar productes de característiques especials.
A més a més, haurà de poder fer un seguiment de l’estat de les comandes i generar devolucions o anul∙lacions quan
sigui necessari, tenir visió global de la localització de tots els productes i generar automàticament albarans de sortida
de CS verificant que el que s’està servint, coincideix amb el que s’ha sol∙licitat.
S’haurà de poder utilitzar tant per realitzar comandes ordinàries com comandes urgents però que serà important poder
realitzar‐les per donar resposta a alguns pacients amb necessitats transfusionals especials.
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Caldrà tenir present diferents aspectes:
 Gestió usuaris: principalment externs al BST . caldrà que tinguin usuari i contrasenya i omplin un
formulari per donar‐los d’alta, modificació o baixa
 Característiques de les peticions, caldrà que apareguin tots els productes que es poden demanar amb
cerques Intel∙ligents i diferents filtres que et van portant al producte final a demanar.

3.2.22. PROCÉS DE TRANSFUSIÓ A UN PACIENT (PT)
Els procés de transfusió es realitza en els 14 centres del BST i en altres hospitals de Catalunya.
L’eina que caldrà construir caldrà que s’integri amb algunes de les eines informàtiques d’alguns hospitals que no tenen
seu territorial del BST, principalment amb el seu SI principal de laboratori. En un futur, es decidiran sistemes i hospitals
amb els quals es connectarà. A banda de les senyalades en apartats posteriors.
Els serveis de transfusió s’encarreguen tant de gestionar l’estoc de CS i altres productes biològics com de la seva
conservació i ús en funció de les necessitats dels pacients.
En aquesta etapa del procés de la sang, els serveis de transfusió tindran una successió de funcions que aniran lligades
unes amb les altres:
 Realitzar la comanda i recepció de CS: La comanda és l’acció mitjançant la qual els serveis de
transfusions demanaran internament, en funció de les necessitats de cada hospital, els CS o altres
productes biològics, si s’escau. A través del SI, s’haurà de poder visualitzar l’estoc de CS de cada
servei de transfusions i realitzar la comanda a subministres FDJ de tots els productes biològics
necessaris. S’haurà de poder fer un seguiment de l’estat de la comanda i del transport. A l’arribar
els productes biològics als centres de transfusió s’hauran d’introduir al SI la confirmació de la
recepció de la comanda realitzada i emmagatzemar‐los per a la seva conservació.




Recepcionar les sol∙licituds transfusionals: La sol∙licitud transfusional és la via que fan servir els
facultatius dels hospitals per a demanar els CS a través de la petició electrònica (si la tenen en
funcionament). Aquesta ordre generarà una petició que estarà lligada a una sèrie de dades
personals i clíniques que hauran d’integrar‐se al SI del BST des del SI dels diferents hospitals, uns
4‐5 sistemes diferents (com per exemple SAP ARGOS, SAP de l’Hospital de Sant Pau o el sistema
informàtic de Mútua Terrassa i d’altres).
En funció del tipus de petició, es generaran una sèrie proves pre‐transfusionals, diferents en cada
cas.
Realitzar l’estudi immunohematològic: L’estudi immunohematològic del pacient implica tota una
cadena de proves analítiques (pre‐transfusionals) associades amb la transfusió i que són
necessàries per a determinar quin CS serà lliurat a cada pacient.
Un cop es tenen els resultats de l’estudi i en funció de la compatibilitat, s’haurà de poder assignar
informàticament el CS al pacient mitjançant el SI.
El SI haurà d’integrar els resultats des del sistema principal de laboratori i haurà de suggerir quin
component sanguini escollir en cada cas tenint en compte la caducitat i compatibilitat de grup. Els
hospitals hauran de poder visualitzar l’estat de la petició, si està rebuda, en procés o acabada i
preparada per a la transfusió i transfosa de CS.
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Executar la sortida transfusional de CS: La sortida transfusional és l’acció en la que el personal
sanitari del servei de transfusió, un cop s’ha finalitzat l’estudi pre‐transfusional, agafa el CS
prèviament atorgat a un pacient i el treu del laboratori per a ser infós.
El SI haurà de generar una sortida transfusional que sigui segura, és a dir, hi haurà d’haver un
sistema d’alerta que no permeti donar sortida a CS que no estiguin reservats per a aquest pacient
A més, el SI haurà de tenir un sistema d’alarma que controli que no es pugui transfondre un
producte caducat per exemple o un CS que sigui incompatible amb el receptor.
La sortida transfusional haurà d’anar lligada a la impressió d’unes etiquetes (impressores
específiques) que aniran enganxades a les bosses o en altres materials. Tot aquest procés haurà de
comunicar‐se amb altres SI dels hospitals.
El SI haurà de contenir un sistema de validació pretransfusional de revisió de la petició.

o

Realitzar l’acte transfusional: L’acte transfusional es produeix després de generar la sortida
transfusional, és la part del procés on l’infermer administra els CS als pacients dels hospitals.
El SI haurà de recollir tant l’hora d’inici de la transfusió i com la de finalització i hi haurà d’haver un
control de l’estat inicial i final del pacient que es transfon. Aquestes dades hauran d’integrar‐se al
SI del BST des del SI dels hospitals.
En cas de detectar que es produeix algun efecte advers durant o un cop finalitzada la transfusió de
CS, s’haurà de registrar al SI. En aquest cas, s’haurà de fer un seguiment del pacient i, a més, s’haurà
de notificar al Ministeri de Sanitat.
Retornar CS no transfosos: El retorn de bosses des dels hospitals cap als serveis de transfusions es
produeix quan, pel motiu que sigui, no es pot procedir a realitzar l’acte transfusional. Això
comportarà que el CS que no s’ha transfós s’haurà de re‐introduir a l’estoc del servei de transfusió.
El SI haurà de permetre gestionar el retorn dels CS que finalment no hagin estat transfosos deixant
constància del motiu per a no perdre la traçabilitat dels productes. A més, hi haurà d’haver un
sistema de seguretat que no permeti la reintroducció del CS al SI passat un temps establert.
En alguns casos i per diferents motius, els CS no podran ser utilitzats per a ser transfosos
(trencament de bossa, pèrdua de la cadena de fred...). Aquests hauran de ser rebutjats justificant‐
ne el motiu i mantenint la traçabilitat del producte en tot moment.
El SI haurà de ser segur i alertar de les caducitats de CS. A més haurà d’estar connectat amb el sistema
de control de temperatures dels diferents aparells (diferents tipus de neveres, congeladors i
plaqueters) per assegurar que la viabilitat dels CS no es veu compromesa en cap moment.

3.2.23. PT_Sistema de seguretat transfusional
El sistema de seguretat transfusional és el mitjà del que disposen els serveis de transfusió i el personal sanitari dels
hospitals per assegurar que el procés es realitza de manera segura. En els casos on s’utilitzin dispositius electrònics de
seguretat, s’haurà d’associar la petició electrònica amb el pacient, que estarà ubicat en un lloc determinat, i amb la seva
mostra pre‐transfusional. Un cop realitzades les proves pre‐transfusionals i feta la sortida transfusional, el CS s’associarà
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al pacient de manera inequívoca per assegurar que no es produeixin errors de transfusió. En cas d’utilització d’alguns
d’aquests dispositius, aquests hauran d’integrar‐se amb el SI de BST.

3.2.24. PT_Processos d'afèresi terapèutica
Els processos terapèutics són un conjunt de procediments (RPT, eritroafèresi...) que realitzen els serveis de transfusió i
que serveix per al tractament de malalties de diverses especialitats (hematologia, neurologia...). Aquest processos són
possibles gràcies a la utilització de maquinària especialitzada en separació cel∙lular.
El SI del BST haurà d’integrar, des dels SI dels hospitals, l’entrada de la sol∙licitud mèdica/petició amb les dades
necessàries del pacient per a realitzar qualsevol procediment terapèutic. El personal sanitari del BST podrà incorporar
al SI totes les dades del procés incloent‐hi les reaccions adverses si hi apareixen. Els separadors cel∙lulars haurien d’estar
connectats amb el SI per passar dades del procés i evitar la recollida manual.

3.2.25. PROCÉS de FACTURACIÓ PF
3.2.26. PF_Facturació de les vendes de producte , integració amb SAP financer
Des de la plataforma BST es recollirà informació necessària per enviar la informació al SAP i poder facturar.
Amb cada moviment de tipus “ vendes” s’enviaran al SAP la informació necessària per poder generar les factures
corresponents: Numero albarà, data creació, client, codi bossa, codi producte, data de caducitat, volum, estat, etc.

3.2.27. PF_Inventari actualitzat en SAP
Els components sanguinis un cop separats poden passar per diferents estats: en WIP,Pendent d’etiquetar, etiquetats,
transformats, rebutjats, caducats, cedits o venuts.
Cada moviment ( entrades sortides, traspassos) de producte estocable (component sanguini) s’ha d’enviar al SAP amb
la informació més rellevant del producte: Codi ISBT bossa, codi producte, data de caducitat, volum, estat, etc. per tal
de disposar de l’inventari actualitzat, per la qual cosa haurà d’estar interconnectat amb altres sistemes.

3.2.28. PROCESOS TRANSVERSALS (PTV).
3.2.29. PTV_ Indicadors i llistats
En cada procés es requereix una sèrie de llistats per verificar informació o realitzar controls. L’eina actual disposa d’uns
200 llistats. Es preveu que siguin imprescindibles uns 50, i seran útils amb indicadors addicionals. Les parts pactaran els
llistats que siguin necessaris i els indicadors.
Els indicadors són els paràmetres que permeten fer el seguiment, la quantificació i l’avaluació del procés. Cada subprocés
(donació, fraccionament, transfusió, logística, qualitat, etc) tindrà uns indicadors específics en funció de les necessitats.
Els tipus d’indicadors seran pactats per ambdues parts.
Hi hauran diferents formes de tenir indicadors
1) En la pròpia eina
a. Amb llistats
b. Amb quadres de comandaments específics
2) En una eina àgil tipus power bi, es definiran un mínim de 3 informes per subprocés
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3) En el exadata‐ on es definiran un mínim de 10 informes i alguns d’ells es creuaran amb altres sistemes
d’informació també integrats a l ’exadata. El contractista haurà d’organitzar la informació del SI en el exadata
del CatSalut i realitzar els informes corresponents.

3.2.30. PTV_ Hemovigilància
L’hemovigilància és el conjunt de mesures dissenyades per a detectar, registrar i analitzar tota la informació relacionada
amb els incidents i complicacions (efectes adversos) que poden aparèixer durant tot el procés de la sang.
L’aplicació d’hemovigilància recull tots els informes d’incidències i efectes adversos relacionades amb la donació i la
transfusió dels components sanguinis a donants i/o pacients. A l’actualitat hi ha uns 18 formularis definits, cadascun
dels quals conté la informació de cada tipus d’incident. Haurà de poder realitzar unes estadístiques molt específiques.
Aquesta aplicació serà objecte de migració en tots els seus aspectes.
A més, a través d’aquesta aplicació es generen arxius XML que s’integren amb el Ministeri de Salut. Aquests arxius XML
contenen la informació i camps definits pel propi Ministeri i són susceptibles a canvis donades les necessitats del
Ministeri.
Aquest procés requerirà d’una migració de dades des del sistema principal actual, de més de 18 formularis
d’hemovigilància i estadístiques. (veure apartat migracions en l’abast tècnic)

3.2.31. PTV_ Etiquetatge de components sanguinis
Caldrà que l’eina imprimeixi les etiquetes dels productes sanguinis i d’altres productes amb unes característiques
especifiques.
L’etiquetatge dels productes sanguinis segueix la normativa ISBT 128 en quant a codi de donacions i productes i format
d’etiqueta. En el cas de transfusió, caldrà que el SI interpreti la codificació del sistema de laboratori.
A l’etiqueta es mostra informació del producte, data extracció, caducitats, grup sanguini, fenotips i els codis de barres
de la informació més rellevant.
Per poder etiquetar un component sanguini, prèviament es fan una sèrie de comprovacions:




Comprovació de que tingui totes les analítiques realitzades
Comprovació de que no hi hagi cap resultat positiu que impedeixi l’etiquetatge
Comprovació de que el donant no tingui cap exclusió que impedeixi l’etiquetatge

3.2.32. PTV_ Sistemes d’alertes
Caldrà definir un cop adjudicat el contracte tot el que suposa una alerta i indicar‐ho de forma específica i en format
quadre comandament.

3.2.33. PTV_ Qualitat : controls materials utilitzats en el procés a banda dels CS
El BST ha de complir amb uns estàndards de qualitat mínims per a assolir la màxima excel∙lència en el procés de la sang.
Aplicarà a cadascun dels passos del procés i caldrà disposar, al final, d’una visió global mitjançant un quadre de
comandament. S’ha de garantir la traçabilitat dels materials, donants/receptors, equipament i persones que participen
en totes les fases del procés tenint en tot moment. Els materials hauran d’estar classificats segons necessitin ser
controlats o no i aquests controls hauran d’estar definits de manera que, en alguns casos, si aquests controls no es
realitzen, no es podrà continuar amb el procés però en altres casos, es permetrà continuar amb el procés sense haver
de parar‐lo.
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Haurà d’haver una revisió molt meticulosa de tot el material utilitzat (material, lot, caducitat...), havent productes que
s’utilitzaran en el procés que seran considerats crítics i que no podran ser alliberats per al seu ús fins que no estiguin
revisats i validats. En cas de no compliment de les especificacions necessàries, el SI haurà de generar un avís a l’eina de
qualitat i al SAP pel departament de compres. Igualment haurà d’impedir la utilització d’equipament no verificat,
donacions no aprovades o persones no autoritzades y en cas de necessitat, haurà de demanar permís d’autorització a
algun responsable, quedant justificat el motiu i la persona que realitza l’acció.
El SI haurà de generar algun sistema d’alerta quan hi hagi lots de productes defectuosos per a bloquejar el seu ús.
Addicionalment, el SI haurà de contenir informació relativa al control de verificació d’idoneïtat de tot el procés i, en cas
de que es produeixi alguna modificació, hi haurà d’haver un control de canvis i un anàlisi de riscos que puguin anar
associats a aquests canvis.
El SI haurà de contenir informació referent a incidències aparegudes durant el procés de la sang i haurà de permetre
algoritmes de decisió en funció dels controls que es vagin fent durant el mateix, que es decidirà en la definició dels
requeriments.
Disposarà de l’històric d’auditories de qualitat i de l’estat de les mateixes i es podran consultar les certificacions
obtingudes, via integració des de la principal eina o gestor de qualitat on quedaran registrada tota aquesta informació.
Des de la plataforma també s’hauran de poder obrir peticions cap al sistema gestor de qualitat, enviant les dades
rellevants per tal que qualitat pugui fer seguiment de les no conformitats. Els dos sistemes s’integraran per tal de poder
intercanviar informació.

3.2.34. PTV_ Qualitat: Controls de Qualitat dels productes/materials
Tant a la donació, fraccionament, subministrament, la transfusió, com a altres processos, caldrà realitzar diferents
controls de Qualitat en diferents moments del temps
1) En el moment de l’entrada de mercaderies a un centre o a la seu central( reactius, etc)
a. cal fer el control per Lots i per la mercaderia en concret
b. fer gestió de la caducitat
c. integració amb Sap financer per disposar de tota la informació necessària
d. diferents tipologies de moviments de mercaderies ( compres, entrada mercaderies, sortida, ús,
etc)
2) En el moment en que s’utilitza el material el concret
a. Per cada tipus de producte caldrà definir el material que cal que passi el control i el que no , per
tal de tenir la traça de tot el control de qualitat del producte amb les validacions dels seus
materials, o les seves possibles incidències
b. En cas d’incidència també poder re‐construir el camí de tot el material i poder generar no
conformitats, i comentaris de tota la traça del procés, i integrar‐ho amb el sistema de qualitat del
BST
Tant en un cas com en l’altre caldrà disposar d’un Checklist de validació i control de que tot és correcte.

3.2.35. PTV_ Logística
El procés de la sang requereix d’un sistema d’organització i control de la logística que comença en la planificació i
organització de les col∙lectes de productes biològics. Comporta tant l’organització de tots els temes relacionats amb el
transport de CS, material, persones, etc. com el control en tot moment de tots els productes (localització, quantitat,
caducitat...) tant a nivell de subprocés de la sang com a nivell econòmic‐financer.
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El SI haurà de garantir que la traçabilitat dels productes biològics no es perd durant el transport i haurà d’integrar dades
relatives a temps i temperatura de les neveres i transport.
També caldrà tenir present els diferents tipus de transport i diferents rutes.

3.2.36. PTV_Webs del BST: Desenvolupar dins de la plataforma del BST
Des de la mateixa plataforma, i utilitzant mateixes dades, es construiran per part del contractista dos webs publiques:
la web corporativa i la web de donar sang
A) Per una banda, la web de donar sang:
donant.

https://donarsang.gencat.cat representarà el portal d’entrada del

1) Des d’aquí el donant podrà accedir als recursos de l’àrea privada i a fer reserves de cita per a fer la seva
donació. Aquesta web contindrà informació rellevant pel donant:
a. píndoles d’informació referent a les donacions, temps entre donacions, consideracions abans de
donar, llocs amb donació activa, entre d’altres.
b. Tindrà accés als formularis de reserva de cita per donar sang i/o plasma. Aquest formulari estarà
connectat amb el repositori de donants, de tal manera que si un donant vol fer una reserva de
cita, el sistema recuperarà les seves dades per no tornar a demanar‐les.
c. Això suposa disposar de tota la informació de les campanyes, horaris etc.
d. De missatgeria específica que realitzar en funció del cas de cada donant ( dates properes
donacions, missatgeria d’enviament de mails, SMS , etc un cop agafada la cita etc .)
e. També es podrà registrar‐se i accedir a l’àrea privada del donant, lloc on es mostraran totes les
dades del donant que aquest podrà modificar en part, així com el resultat de les analítiques de les
seves donacions i dates de properes donacions. Tanmateix, hi haurà es mostraran les reserves a
futur del donant, en cas que en tingui, i es permetrà que des d’aquí es pugui formalitzar una nova
cita.
f. Caldrà que disposi d’un sistema de manteniment de la web per usuaris no desenvolupadors.
g. Caldrà seguir els estils del manual d’estils del BST
h. També poder fer anàlisis (“analytics”) de la web
i. Caldrà integració amb CRM.
B) Per altre banda, la web corporativa del BST https://www.bancsang.net/ representarà el portal corporatiu del
BST. També la base de dades nativa serà la de la pròpia plataforma. No es crearan APIs, ni semblants amb la
plataforma, perquè serà la mateixa BBDD
1) Aquesta serà la porta d’entrada tant per a professionals com per a clients externs que vulguin fer
peticions de Components Sanguinis i altres productes de catàleg BST( procés subministrament) . Des
d’aquesta web es podrà:
 Fer comandes:
 Els centres podran sol∙licitar la quantitat i el tipus de producte que necessiten.
 Podran indicar totes les característiques especials dels productes ( grup
sanguini, Rh, fenotip, irradiat, etc).
 Podran saber l’estat de la seva comanda
 Gestió de comandes:
 Al BST es podrà accedir a consultar totes les comandes realitzades pels centres
 Es podrà gestionar les comandes i afegir estats (en curs, pendent de lliurar,
lliurada)
 Podran explotar dades
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 Gestió d’usuaris d’aquesta web. Cal tenir present que hi haurà una gestió d’usuaris externs
a tenir en compte. Caldrà que es puguin donar d’alta directament amb un workflow intern de
validació.
 Tindrà Intel∙ligència per poder informar dels estocs mínims que ha de tenir cada centre i
agafarà prediccions d’una altre eina interna del BST
 Des d’aquesta web també es podrà consultar
1.
2.
3.
4.
5.

6.

tant les tarifes com les fitxes tècniques dels productes que ofereix el BST(
connectant amb l’eina de qualitat) .
Es podrà accedir al sistema principal de la sang per usuaris no BST (via usuari
contrasenya)
Es podrà accedir a documents tècnics de productes ( sang i altres, via integració amb
sistema de qualitat).
Es podrà accedir a la web del sistema de laboratori per a consultar resultats
d’analítiques i gestionar els usuaris que podran accedir‐hi.
La web també contindrà un punt d’entrada de dades d’hemovigilància per tal que
els professionals de centres sanitaris puguin inscriure un formulari relacionat amb la
hemovigilància detectada al centre.
A nivell d’informació, la web recollirà les píndoles informatives relatives a docència,
informació corporativa i R+I+D.

3.2.37. PTV_Gestió de Magatzems
Es requereix una eina que permeti identificar en tot moment la ubicació d’un determinat producte.
‐ tipus de magatzems:
o Magatzem de productes en transit: Productes que estan pendents de processar i etiquetar (En WIP)
o Magatzem de productes acabats: Productes que ja estan etiquetats
o S’ha de poder definir els diferents “contenidors” dels magatzems i la seva capacitat: Caixes, Neveres,
Tancs i Congeladors, etc.
‐ S’ha de poder definir la temperatura dels diferents magatzems
‐ Es podrà definir els diferents magatzems per tipus de producte (sang, plasma, plaquetes, etc.)
‐ En funció de la configuració l’eina proposarà la ubicació a la que hauria d’anar el producte.

3.2.38. ALTRES ASPECTES (AA)
3.2.39. AA_ Configuracions d’usuaris administrador
Els administradors del sistema hauran de poder fer les configuracions necessàries per mantenir o ajustar els circuits que
els responsables funcionals de la sang defineixin.
L’objectiu és poder ser lo més àgils possibles en canvis freqüents del sistema .
Els mínims àmbits d’aplicació seran:
 Drets d’accessos: creació/modificació usuaris, definició de rols i permisos i manteniment d’usuaris.
 Configuracions donació: definició de tots els conceptes involucrats en la donació, productes, tipus de
donacions, tipus de qüestionari, preguntes, respostes tipus de bosses, perfils de separació, transformació
i pool, tipus de rebutjos, qualificatius de producte, tot el relacionat amb la col∙lecta, llocs de col∙lecta,
interval entre donacions, definició exclusions, causes d’interrupció de la donació, comentaris codificats de
donant.
 Configuracions laboratori:
 Definir les analítiques i els seus possibles resultats
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Cada resultat pot tenir una determinada conseqüència que pot afectar al donant, a la
donació o als productes. Per exemple, afegir nova prova, afegir analítica a realitzar en la
propera donació, rebutjar productes, afegir exclusions als donants, ressaltar resultat,
afegir protocol transfusional, prohibició a transformar en un determinat producte,
transformació automàtica en un determinat producte, etc.
 Les conseqüències s’han de poder definir per tipus de donació, sexe i/o edat del donant
Configurar correlacions de resultats
 Comparar resultats per definir conseqüències de laboratori
Definir els perfils obligatoris per cada tipus de donació
Definir el resultats que es poden copiar entre donacions
Definir la periodicitat en la que s’ha de realitzar una determinada prova( cada x donacions, 1 cop
a l’any, etc. )

Configuracions de pacient:
o tipus d’extraccions, protocols transfusionals, comentaris codificats de pacient.
Configuracions Formularis/qüestionaris:
o Definir preguntes i les seves possibles respostes en diferents idiomes:
 Cada resposta pot tenir una determinada conseqüència que pot afectar al donant, la
donació o als productes. Per exemple: Afegir nova pregunta, rebutjar productes, afegir
exclusions als donants, aturar qüestionari, mostrar missatge, etc.
 Les conseqüències s’han de poder definir per tipus de donació, sexe i/o edat del donant
 Es pot definir que determinades preguntes només surtin en funció del sexe del donant
o
o
o

Definir el formulari per tipus de donació
Definir les preguntes i l’ordre en el que sortiran a cada qüestionari
Definir el de validesa del qüestionari.

Entre d’altres que es definiran en l’etapa de requeriments.

3.2.40. AA_Biobanc:
El biobanc és l’establiment on es recullen les mostres i productes biològics d’origen humà per donar resposta a les
necessitats d’investigació biomèdica o de docència, sempre garantint la confidencialitat en el tractament de les dades
de caràcter personal.
D’entre tots els productes que hi ha al biobanc de BST, els CS, les mostres o la llet materna que s’obtinguin del donant
s’hauran d’incloure a la plataforma BST.
El SI haurà de poder fer un seguiment de tots els productes biològics utilitzats en el biobanc, les comandes s’hauran de
fer a través del gestor de comandes i, en cas de caducitat del projecte, s’haurà de generar algun tipus d’alarma per avisar
a l’investigador del projecte i a la persona encarregada de biobanc que valoraran si s’ha de generar una pròrroga o no
en el temps d’utilització d’aquests productes. A més s’hauran de poder generar automàticament albarans de sortida de
manera que es verifiqui que el què s’està servint, coincideix amb el que s’ha sol∙licitat

3.2.41. AA_Gestió de Documents
Caldrà proposar una eina de gestió documental( veure apartat de qüestionari digital) i altres tipologies de documents.
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Caldrà revisar quina documentació cal disposar en aquesta plataforma, per no duplicar els documents que es troben
actualment en l’eina de gestió de qualitat.

3.2.42. AA_Connexió a HES CatSalut per usuaris
La plataforma haurà de tenir un accés directe per usuaris a les diferents eines internes o de tercers. En cas de voler
accedir al HES de Cat Salut o a LMS, es veuran de quina forma es pot fer amb el SSO (single Sign‐on) de tal forma que
sigui transparent per l’usuari el canvi d’eina.

3.2.43. AA_Funcionalitats actuals del DWH
Les funcionalitats que actualment realitza el DWH es realitzaran a la plataforma principal.
Alguns càlculs, transformacions , generacions de fitxers per integrar amb altres eines.
També realitza un control d’errors de les integracions, que aquest punt l’hauria d’assolir una futura plataforma
d’integracions.

3.2.44. AA_Permisos usuaris:







Creació/modificació usuaris: Definir codi usuari, nom i cognoms, contrasenya, data de validesa, idioma etc. I
disponibilitat de poder afegir i/o modificar qualsevol dada.
Definició de rols i permisos: poder definir en funció del rol quins permisos i drets d’accés a programes pot tenir
un usuari.
Els usuaris del BST s’autentificaran amb LDAP
Gestió de contrasenyes: Cal establir la periodicitat del canvi de claus per accedir.
Cal disposar d’una relació actualitzada d’usuaris amb accés autoritzat i es tindrà accés a la relació d’usuaris no
vigents.
Cal registrar la identificació de l’usuari, la data i hora, i les accions realitzades de cada accés al sistema.

3.2.45. AA_Temes genèrics














Control de canvis: cada canvi informàtic que es realitzi al implantar l’eina, o al realitzar una modificació o
un evolutiu, requereix d’una sèrie de documentació de qualitat, entre ells, els controls de canvis, que caldrà
tenir present abans de qualsevol pujada a producció.
Caldrà que el sistema disposi d’un sistema RGPD i de seguretat de dades, que garanteixi confidencialitat
de dades personals i permisos d’usuari per tipologia de rol.
El sistema permetrà connectar‐se amb qualsevol aplicatius, software del mercat, tant per enviar dades
com per rebre dades.
Permetre la configuració pròpia de llistats, com usuari administrador o key user, per l’activitat en cada
divisió de la sang
Ser un sistema segur que estigui dotat d’alarmes per donar avís quan hi hagi algun incident en algun punt
de la
Ha de ser user friendly i intuïtiu per donar suport a l’equip humà
Permetre seguir un model de treball comú entre centres BST.
Controlar l’entrada i sortida de tots els productes que s’incorporen a BST, tenint en compte lots i caducitats
Integrar‐se amb el sistema de control de temperatures que garanteix la viabilitat dels productes biològics
La solució proposada en tots els seus aspectes, fases, desenvolupaments i subprojectes ha de ser multi‐
idioma (mínim CAT‐CAST‐ANGLES)
Caldrà definir un pla de contingència i pla de treball de recuperació i actualització de dades en els supòsits
de : manca de subministrament elèctric , manca de connexió internet (es previs poder treballar “off‐line”
La solució ha de ser accessible (responsive) des de qualsevol dispositiu (PC. Telèfon mòbil, Tablet o d’altres
tipus de dispositius que puguin sorgir)
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***Els requeriments i l’abast de les funcionalitats que surten en aquest document es troben resumits per poder tenir
una idea de tot el que contempla l’eina, però l’abast final s’acabarà de tancar durant l’etapa de requeriments.
________________________________________________________________________________________________

3.3. ABAST TÈCNIC
3.3.1. Consideracions prèvies d’infraestructura
El BST s’adherirà a la infraestructura del CTTI, és a dir, la nova plataforma del BST utilitzarà les eines que el CTTI posa a
l’abast per cobrir les necessitats davant d’aquest projecte.
Per tant, com a requisit caldrà que les empreses interessades hagin treballat en l’adequació a plataformes més
modernes d’arquitectura de contenidors que siguin compatibles amb els CPDs de CTTI, així com l’ús de tecnologies que
segueixin el full de ruta del CTTI.
Full de ruta de CTTI: https://qualitat.solucions.gencat.cat/estandards/estandard‐full‐ruta‐programari/
Caldrà, a l’inici del projecte, que el proveïdor es coordini i quedin clars els rols i les tasques que haurà de fer cadascuna
de les parts.
La plataforma s’instal∙larà en un hosting del CPD del CTTI, i quedarà a càrrec del proveïdor la construcció, desplegament,
servei 24/7 i el manteniment del programari.
Es valorarà positivament les arquitectures basades en components desacoblats de tipus microserveis.
La solució proposada haurà de tenir la capacitat d’integrar‐se amb aplicacions de tercers (SAP, Microsoft Dynamics, ...)
a través d’una plataforma d’integració.
L’arquitectura complirà amb els estàndards en quant a rendiment que es requereixen per a aquest tipus de solucions i
el disseny de la mateixa donarà confiança i seguretat davant d’errors, amb temps de respostes definits pel CTTI.
Es valorarà que el proveïdor realitzi una proposta de pla de proves de rendiment (temps de resposta, consum de
memòria, ...). S’ha de proposar un model d’arquitectura que consideri la gestió d’errors com prioritari, i que pugui
modificar l’ús de recursos informàtics dinàmicament per suportar canvis de demanda en determinats moments.
Tanmateix, és necessari que l’arquitectura estigui dissenyada per suportar diferents idiomes.
La plataforma haurà de tenir un mínim de tres entorns amb opció d’aixecar entorns sota demanda, i tenint present que
el proveïdor ha de tenir el seu entorn de desenvolupament en les seves instal∙lacions. A més, haurà de tenir la capacitat
d’adjuntar documentació en punts clau del procés i, donat el volum dels documents adherits, no veure’s penalitzada en
quant a rendiment i eficiència.
A nivell de còpies de seguretat: el contractista ha de contemplar la gestió de back up i recuperació de dades de la
part que no cobreixi CTTI.
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3.3.2. Casos d’ús i integracions previstes per cada un
Amb l’objectiu de que el futur contractista pugui valorar el volum de cassos d’us i integracions a definir i desenvolupar,
s’ha fet aquest quadre aproximat, que caldrà acabar de concretar el nombre concret, al finalitzar la presa de
requeriments.

Funcionalitat

PRE‐DONACIÓ
 Campanyes de sang.
 Qüestionaris previs a la donació.
 signatura i consentiment.
 Gestió de cites.
 Agenda.
 Web donar sang
 etc
DONACIÓ
 Checklist de tasques d’organització (lliteres, formularis,
materials).
 Procés de recepció de donants (lectura de QR,
entrevistes amb metge).
 Procediment de donació
 Numeració i etiquetatge de persones.
 Extracció, ús de maquinària i medicació / pesatges.
 Registre d’incidències (Hemovigilància).
 Emmagatzematge del producte.
 Refrigeris pel donant.
 Revisió del dia.
 Preparació del dia següent.
 etc
POST‐DONACIÓ
 Recepció de queixes / suggeriments des del CRM.
 Recepció de mostres.
 Etiquetatge, processament, anàlisi, inventariat i
emmagatzematge de productes.
 Separació de producte per a enviament a laboratori.
 Recepció de resultats des de laboratori (eina
laboratori)
 Connexió amb dispositius: neveres, registradores,
magatzems, congelador.
 Analítica i acceptació o rebuig de producte.
 etc
SUMINISTRES
 Gestió d’enviament des de la central fins a destí.
 Nova web comandes: construcció de portal per
demanar productes.
 Accions comuns i/o habituals automatitzades.
 Preparació d’enviaments.
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Nº integracions
(equipament +
Sistemes
informàtics)

Usuaris

10

9

Totals: 1.500 / dia
Concurrents: 100
Accés a l’agenda dels
donants via web

100

6

Totals: 400
Concurrents: 50

500

41

Totals: 150
Concurrents: 30

60

7

Totals: 5
Concurrents: 5

Nº casos d’ús
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 etc
FINANCES i stock
 Actualització d’estoc a SAP.
 Crides a facturació SAP.
 etc
TRANSFUSIÓ
 Recepció de producte a hospital o centre,
emmagatzematge en nevera.
 Integració particular amb centre.
 Repetició o devolució de comanda.
 Integració amb SAP Argos i altres sistemes externs del
BST.
 Petició de producte per a pacient.
 Anàlisi immunològic per avaluar la idoneïtat pel
pacient.
 Seguretat transfusional: verificació que el pacient rep
l’ítem correcte (matching).
 Registre de l’ús del producte en el pacient.
 etc
LOGÍSTICA
 Registre d’event de trasllat del producte o de la
maquinària.
 Registre d’altres esdeveniments: mesurament de
temperatura, flags, etc., per assegurar la traçabilitat.
 etc

5

4

Totals: 10
Concurrents: 4

70

20

Totals: 400
Concurrents: 50

6

2

Totals: 5
Concurrents: 5

El nombre d’integracions pot variar donat que el sistema és viu i pot requerir noves integracions i/o ajustar les existents.
Depenent del mòdul de l’aplicació hi haurà parts més i menys complexes.

3.3.3. Integracions i migracions de sistemes d’informació
La plataforma d’integracions de la solució proposada haurà de tenir en compte l’origen i destí d’aquestes integracions:
1.

Internes del BST
a) Actualment aquestes integracions es realitzen mitjançant tecnologia d’arxius i web Services / API Rest.
De cara al futur es prioritzarà l’ús de web Services / API Rest. S’estimen aproximadament unes 60
integracions entre la plataforma i els diferents sistemes interns
SISTEMES INTERNS
SAP finances
CRM Dynamics
sistema de laboratori
sistema de control horari personal
DWH
exadata
power bi
Aplicació de gestió d’hemoderivats
Integració en el sistema de panell
sistema de progenitors
sistema de teixits
sistema de qualitat
sistema big data l en construcció
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signatura digital ( si s'escau)
sistema de gestor documental

b) Dispositius i equips mèdics necessaris, com analitzadors, balances, emmagatzematge, entre d’altres.
Equipament a integrar: impressores, robots,
congeladors

# Proveïdors
diferents a
integrar
250
2
45
2

Volums
aproximats

Balança bossa
Màquines plasma
Magatzem tipus Kardex sang, plasma ,
seroteca, etc
Neveres centres, software control
temperatura

4

2

14

2

2

1

>5
1
1

1
1
2

Registradora

1

1

Magatzem sang, plasma, plaquetes, cambra ‐
20, rotofarm, biostorage

6

4

>80

2

>200

3

4

4

Maquines de fraccionament REVEOS
Màquines plaquetes
middleware
Etiquetadora robot

Impressores d'etiquetes (data max, zebra)
lector codi barres compatibles amb codi ISBT ,
i lector QR
Algun analitzador de laboratori, però el 98 %
anirà integrat al sistema de laboratori. En cas
d'integrar algun analitzador, es trobarà en
diferents ubicacions
Totals

2.

Aprox 600

Aprox 30

Externes al BST
a) HES Departament de Salut: Serà necessari un mòdul d'integracions per poder enviar en format
openEHR tota aquella informació necessària i requerida al RDC del CatSalut per a BST.
b) Altres ERPs de diferents centres sanitaris. Aproximadament 20 centres (aplicacions) , per petició
electrònica de transfusió
c) Exadata de CatSalut : El proveïdor haurà de construir els processos d’extracció i càrrega del sistema
analítica exadata.
d) Aplicació amb el Ministeri (Hemovigilància).
e) Altres: LMS, fundació carreras
SISTEMES Externs
sistemes externs per transfusió _
aproximadament uns 20 centres amb
diferents ERP’s( proveïdors diferents)
ministeri
web fundació J. Carreras
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web proveïdor materials, reactius: logística
HES Cat Salut
LMS (la meva salut)

3.

Migracions a realitzar:
a) El projecte requerirà realitzar vàries migracions de dades del sistema actual al nou.
Per tal de poder estimar la dimensió s’indiquen els volums de l’eina actual de BST, tant a nivell de disc
com de dades, son les següents:
Sistema

Funcionalitat

Espai en disc

Volum de dades

Donants
Donacions

SI de la sang

SI intern de la sang
d’un
hospital
concret (HT)
Hemovigilància

≈ 2.000.000
≈ 8.500.000

Pacients

≈ 1.000.000

Transfusions
Resultats d’analítiques donant

≈ 10.000.000
≈ 31.000.000

Resultats d’analítiques donació

200 GB (≈125 GB índexs)

≈ 125.000.000

Estoc
Ventes

≈ 35.100.00
≈ 9.500.000

Cessions
Exclusions de donants

≈ 3.300.000
≈ 950.000

Mestres de dades

≈ 100.000

Procés de transfusió de la sang

≈ 25 GB

‐

Registres d’hemovigilància

300 MB

≈ 25.000

Són volums de les eines actuals, cal tenir present també que no serà una BBDD estable, sinó que hi ha un creixement
exponencial anual. Cada any hi han mes de 300.000 donacions, amb les seves analítiques, fraccionaments i transfusions
corresponents.
Es valorarà fer una proposta per part del contractista d’un “pla de creixement de les dades”.

3.3.4. Kit HES, arquitectura d’integració amb Cat Salut
Aquest és un projecte que té impacte en les tecnologies i sistemes d’informació corporatius del Sistema de Salut de
Catalunya amb l’estratègia definida al Pla Director de Sistemes d’Informació del SISCAT. Per tant, es requereix que la
plataforma proposada s’integri amb el HES del Departament de Salut i els seus diferents components així com amb el
Repositori de Dades Clíniques (RDC) de CatSalut tenint present el kit HES, que són els requeriments del projecte TIC de
Salut per anar alineats amb l’estratègia i construcció del nou Historial Electrònic de Salut HES.
Caldrà que el contractista treballi tant la integració de dades de la donació com de la transfusió, i la definició dels
arquetips amb l’oficina del HES CatSalut per tal de disposar d’un RDC del BST que enviï dades cap al HES de CatSalut.
Farà falta que la plataforma compleixi els principis del kit HES per tal d'alinear amb full de ruta de producte i components
de la Plataforma de Salut Digital. El kit HES està composat per:
 Model de seguretat i legal.
 Model d’informació.
 Model tecnològic.
 Model de relació amb la ciutadania.
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El kit HES permetrà:
 Mantenir una consistència en les interfícies d’usuari (professionals i ciutadania).
 Garantir la consistència en l’ús d'estàndards al llarg de tot el cicle de vida dels productes tecnològics.
 Facilitar la compartició de les solucions desenvolupades per les entitats que foment part del sistema sanitari.
 Facilitar la sostenibilitat a llarg termini de les solucions i infraestructures tecnològiques.

3.3.5. Desenvolupament de la solució
És imprescindible l’aplicació i configuració d’eines d’integració i desplegament contínua (CI/CD) junt a la creació d’un
repositori de versions segur allotjat a l’entorn de CTTI (GIT) i un propi de BST per tal de tenir una còpia, el qual tindrà
mecanismes de back‐up. Es requereixen, alhora, mecanismes que permetin gestionar l’accés al repositori a través de
controls d’accés que mantinguin el codi segur. Caldrà una revisió del codi i millorar la col∙laboració mitjançant sol∙licituds
que hauran de ser revisades per responsables de desenvolupament.
El desenvolupament de la solució comptarà amb una sòlida base de dades dedicada, entre d’altres, a la gestió
d’auditories, traçabilitat i usatge de la plataforma. Aquesta eina permetrà consultar tots els accessos a la plataforma
pels diferents usuaris, els recursos sol∙licitats i el temps de resposta del servei davant d’una petició. Aquesta auditoria
serà fàcilment consultada pels usuaris clau. El proveïdor de l’aplicació, per tant, farà una proposta de solució per a la
gestió d’auditories donades aquestes necessitats

3.3.6. Backend, Frontend i persistència de dades
El contractista proposarà la millor solució en quant a nivell tecnològic tant pel Backend, Frontend i la persistència de
dades donades les necessitats requerides de la plataforma. La decisió d’aquesta proposta s’haurà de prendre en base a
tecnologies actuals en el seu camp, actualitzades, OpenSource i que estiguin contemplades en el full de ruta de CTTI.
Entre les opcions tecnològiques, cal fer una proposta entre les tecnologies de contenidors, i es valorarà que entre la
selecció hi figuri:
 Backend: versions suportades de Java, Node.js o .Net
 Backend i persistència de dades: PostgreSQL o solucions similars seguint el full de ruta de tecnologies de BDD
del catàleg del CTTI, que tingui suport del fabricant i alta disponibilitat.
 Frontend: Angular, React o Vue.js
La oferta tecnològica proposada haurà de permetre construir microserveis i que sigui fàcilment escalable. No
s’acceptarà cap desenvolupament de software basat en low‐code ni aplicacions monolítiques, ni cap producte que
suposi pagament de llicenciament de la solució.
A nivell d’usuari: L’aparença o look and feel de la plataforma seguirà el model d’estils definits pel BST i alineats amb
l’estil de HES de CatSalut. En quant a usabilitat, es requereix que sigui user friendly i fàcilment gestionable i
administrable.
A nivell d’usuari administrador: Els usuaris amb rol d’administrador de la plataforma, tinguin o no coneixements de
desenvolupament de codi, han de tenir capacitat de gestionar contingut, configurar casuístiques, crear formularis i
llistats i explotar dades de manera senzilla i eficient. Com a objectiu, ha d’existir independència per part dels usuaris
claus de cara a poder configurar detalls del procés. ( veure detall en l’apartat AA: altres aspectes)

3.3.7. Seguretat i qualitat
El proveïdor seguirà en tot moment ha de seguir l’estàndard marcat pel CTTI en qüestions de seguretat i qualitat
(CESICAT), que es poden consultar a la direcció https://qualitat.solucions.gencat.cat/
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3.3.8. Estratègia de proves
El proveïdor haurà de treballar una estratègia de proves, en les que s’englobaran les proves funcionals (fetes per un
quality assurance), proves unitàries vinculades al procés de desplegament i proves de rendiment (o estrès) per analitzar
el temps de resposta i valorar el rendiment esperat.

3.3.9. Manteniment de la solució
L’empresa proveïdora de la plataforma donarà manteniment 24/7 sobre aquesta, vetllant pel correcte funcionament i
rendiment del producte coordinat amb el CTTI. A més, la empresa proveïdora s’haurà de treballar amb l’eina de ticketing
del BST: OTRS, i amb l’eina de CTTI. I si el ticket es converteix en evolutiu, amb l’eina de gestió de projectes del BST
Els nivells d’assistència a l’usuari davant d’incidències podrien seguir el següent ordre (que caldrà acabar de definir):
1. CAU del BST. Recollirà la incidència a través de l’eina OTRS i l’adjudicarà a un gestor propi del BST en cas que
es tracti d’una incidència o petició relacionada amb configuracions de la solució, o a la cua d’assistència de
l’empresa proveïdora en cas que es tracti d’una incidència tècnica.
2. Administradors de la solució. Rebran la incidència procedent del CAU i efectuaran les accions pertinents. Si el
problema persisteix o és necessària la intervenció de l’equip tècnic de l’empresa proveïdora, derivaran la
incidència a la cua d’aquests.
3. Equip tècnic de suport de l’empresa proveïdora. S’encarregaran de resoldre incidències relacionades amb
aspectes tècnics de l’aplicació (com aturada de serveis, errors de base de dades, ...).
4. CTTI. S’encarregarà de la pujada a producció dels desenvolupaments que l’empresa proveïdora hagi treballat.
5. Telèfon de guàrdia BST. En cas que una integració hagi deixat de funcionar, s’acudirà al telèfon de guàrdia del
BST, el qual es posarà en contacte amb les persones pertinents per tornar l’estabilitat al sistema.
6. Un cop arrencat de forma progressiva el projecte: el contractista posarà a disposició de BST , un equip per
gestionar les incidències que vagin sorgint ,sense que això suposi un cost afegir pel BST.
7. Els SLA es definiran en un moment inicial previ a l’arrencada
Període de garantia de la solució
D’acord amb el que recull la Modificació del text refós de la Llei General para la Defensa dels Consumidors i Usuaris i
altres lleis complementaries, aprovat pel RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre publicada en el BOE num 101 el 28
d’abril de 2021, el període de garantia d’aquesta contractació s’estipula en 2 anys, que tindrà efecte un cop s’hagi posat
en funcionament la solució tècnica en la seva totalitat i s’hagi efectuat l’oportuna recepció del mateixa.
En aquest període de garantia , el contractista esta obligat a assumir qualsevol incidència tècnica i/o operativa de la
solució tecnològica, aquestes incidències que seran assumides pel contractista no suposaran cap contraprestació
econòmica addicional per al BST
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4. EQUIPS I METODOLOGIA DE TREBALL
4.1.

Inici de contracte

A l’inici de contracte, es realitzarà “una reunió d’ajustos de proposta” entre el contractista i l’àrea TIC del BST per tractar
els punts que hagin encaixat de la proposta i altres que no encaixin, i així el contractistes poder presentar la nova
proposta 7 dies posteriors a la reunió.
També caldrà tancar de quina forma es tancarà l’abast de projecte i en quina data es validarà l’abast com tancat.

4.2. Model de relació amb el contractista
D’acord amb la definició del model de relació, l'adjudicatari haurà de plantejar de forma explícita i el més exhaustiva
possible un model de relació amb la direcció TIC del BST dissenyat de manera que s’asseguri el correcte acompliment
de les seves funcions.
Hi haurà d’haver els següents òrgans de govern un cop subscrit el contracte:

4.2.1. Comitè Direcció I Estratègic
La periodicitat mínima d’aquest comitè serà entre quinzenal o mensual segons necessitats de projecte. Aquest Comitè
estarà format per la Direcció del contractista i el seu Responsable de Projecte i per la Direcció TIC del BST.
Les principals activitats del contractista en aquest comitè seran:
 Marcar les directrius estratègiques del servei.
 Presentar reporting de l’estat de tots els projectes definit amb l’àrea TIC.
 Realitzar el seguiment de les activitats fent èmfasi en l’assoliment d’objectius estratègics i eficiències
plantejades.
 Aspectes contractuals.
 Mantenir una actitud proactiva en tots els aspectes de la relació, impulsant, dintre de la seva organització,
qualsevol mesura de la qual en pugui resultar una millora contínua de la qualitat global del servei.
 Seguiment del model econòmic. A nivell de derivat d’acord marc, com a mínim hi haurà d’haver el següent
òrgan de

4.2.2. Comitè Operatiu
 La periodicitat mínima d’aquest comitè serà setmanal o quinzenal. Aquest comitè estarà constituït per tots
els membres de la oficina externa i els responsables TIC del BST.
 Les principals activitats del contractista en aquest comitè seran:
 Realitzar el seguiment de l'operació diària del servei, i verificar la correcta
 Desenvolupar i mantenir els procediments operatius necessaris per al correcte funcionament dels serveis.
 Escalat de possibles millores detectades en el servei
 Tractament de les problemàtiques específiques
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4.2.3. Comitè de requeriments
 La periodicitat mínima d’aquest comitè serà setmanal, fins que el resultat final sigui aprovat pel BST.
 Aquest comitè serà liderat pel BST i estarà constituït per tots els membres específics del contractista i els
responsables TIC del BST, així com d’altres que el BST consideri.
 Les principals activitats del contractista en aquest comitè seran:
 Definir els requeriments del projecte i processos associats futurs; aquesta definició haurà d’estar
finalitzada en un màxim de 120 dies després de l’adjudicació del contracte.
 Fer seguiment de l’abast dels requeriments
 Definir fites econòmiques i d’execució del projecte
 Pla d’implantació de projecte
D’aquest comitè sorgirà document amb contingut contractual d’abast de projecte, fites, planificació d’execució i
facturació, el qual serà d’obligat compliment per ambdues parts. L’incompliment del contingut d’aquest document
suposarà la imposició de penalitzacions previstes en les bases de la licitació.

4.2.4. Reunions que es requereixin amb visió metodologia Agile
 Caldrà donar suport a la definició de reunions necessàries pel servei I donar visió d’agile, reunions tipus
Dailys, de refinament o lliçons apreses, definició de participants necessaris en les mateixes.
 Disposar d’una eina informàtica per fer seguiment diari, definir format de reunions I anar millorant en
funció del que funcioni.
 Disposar de reportings que donin servei a revisió diària de temes I aixecament de riscos.

4.2.5. Altres reunions ad hoc
 Totes les reunions serà necessari que el contractista realitzi actes en un període màxim de dos dies de
lliurament, ideal d’un dia.

4.3. Eina de Gestio de projectes
L’àrea TIC del BST contractarà una oficina de Projectes TIC per aquest projecte. Aquesta serà qui implantarà sistema de
gestió de projectes “ tipus Devops”.
El contractista, desenvolupador de la plataforma haurà de usar‐la i mantenir l’eina proposada per BST actualitzada
diàriament amb tots els detalls mínims per poder fer seguiment i control de projecte. En cas de ser requerides Llicències
per la utilització de l’eina, anirà a càrrec del contractista el llicenciament per l’ús d’aquesta eina.








L’eina ha de donar Suport al control i seguiment de les tasques, riscos, etc
L’eina ha de permetre fer seguiment de la gestió de l’equip i cargabilitat.
Ajudarà en la visió operativa i estratègica del projecte
Anirà integrada a un power BI o similar
Anirà integrada a un Microsoft Project o similar
L’oficina donarà Suport a la visió tipus quadre de comandament de l’estat del projecte. El contractista ha
de tenir tot actualitzat per tal que l’oficina pugui realitzar el reporting.
Un cop finalitzat el projecte, l’eina i el contingut romandran titularitat del BST.
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4.4. Metodologia
Es valorarà mètodes innovadors i àgils (tipus design thinking) per l’etapa de presa de requeriments i la definició de
processos necessaris per a la construcció de la plataforma. Caldrà coordinar‐se amb l’oficina de projectes TIC per trobar
sinergies i ser eficients a l’hora d’abordar el projecte.
L’àrea TIC del BST considera que una metodologia àgil podria ser la millor forma d’abordar el projecte, però també
estarà disposat a metodologies mixtes que agafin el millor de cada una. Per exemple es veu interessant disposar d’una
primera passada d’etapa de requeriments per disposar d’un abast tancat i concret
Es demana que el contractista exposi com i quina metodologia aplicarà per a la implantació àgil del projecte. L’empresa
proveïdora haurà de presentar un plantejament sobre la metodologia escollida per tal de conèixer la manera que tindrà
d’aplicar‐les.
Durant les primeres fases del projecte es podrà fer un reajustament del mateix per a tots aquells temes que no acabin
d’encaixar en el plantejament inicial.
Serà necessari un cop es tingui l’abast es faci reunió de tancament d’abast entre contractista i àrea TIC del BST.

4.5. Documentació
Es requerirà la documentació de tots els projectes involucrats en la solució, tant a nivell tecnològic com funcional, que
el proveïdor haurà d’entregar revisat i versionat en cada entrega del producte.
El contractista haurà d’assegurar que es disposa de tota la documentació necessària actualitzada i endreçada sempre
en la carpeta d’un repositori compartit amb l’equip TIC i usuaris clau.
Aquesta documentació haurà de contenir:

4.5.1. Documentació tècnica i funcional mínima


Plans inicials














Estratègia de metodologia general i planificació de projecte
Estratègia plantejament funcional
Estratègia de pla d’arquitectura
Estratègia de l’abast tècnic
Estratègies de plans de proves
Estratègies de plans de creixement de dades
Estratègies per disposar processos futurs i model comú
Estratègia de gestió del canvi
Altres estratègies associades

Documents base
 Document base de processos futurs i model comú ( treballar a partir de documentació de l’oficina i reunions
de requeriments
 Documentació d’impacte del canvi sobre el procés actual i model de treball
Documentació per a la construcció
 Documentació de requeriments
 Documentació específica per èpiques i històries d’usuari o similar
 Documentació d’arquitectura
 Documents funcionals
 Documents tècnics
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Estratègia i realització de proves
Posta en marxa del Servei

4.5.2. Documentació de gestió mínima






Documents de seguiment de projecte. Quadres de comandament. I gestió diària
Planificació de projecte actualitzada diàriament ( sincronitzada amb eina de gestió de Projectes)
Document resum de tota la documentació que es va generant/dates/responsables/ estat del document/
carpeta on es troba/versió, etc.
Documentació de tasques i riscos de projecte , tant a nivell operatiu com estratègic.
Actes de les reunions

4.6. Equip de treball i planificació d’equips (junt amb pla implantació)
Pel desenvolupament de la solució es requereix que el proveïdor posi a disposició varis squads (equips) per a treballar
en paral∙lel en les diferents fases del projecte i àmbits, com donació, transfusió, integracions, etc. Cadascun d’aquests
equips han de ser especialistes en la seva àrea de treball, amb capacitat de treballar en equip tot, i addicionalment hi
haurà un equip amb visió global de projecte.
El proveïdor haurà de fer una proposta dels squads formats i els perfils detallats en cada squad.
Es valorarà disposar d’il∙lustracions i planificacions detallades que continguin:
 Detalladament per mesos, cada “procés i subfase”
 Detalladament etapa de requeriments, construcció i proves
 Detalladament reunions associades a cada subfase per tal d’assegurar que no es solapen els perfils
 Detalladament tota la part tècnica: migracions( fases de les migracions) , fases i pujada a producció
de les principals integracions.
 Detalladament el pla d’implementació
o Serà important detallar tots els aspectes tècnics i de gestió en cada moment del temps
 Incloure en la planificació, com i quan treballaran els squads interns del BST, per assegurar que la
proposta de planificació de requeriments, implantació, etc, és possible realitzar‐ho en paral∙lel per
assegurar que tot l’equip intern del BST podrà assistir‐hi a reunions i no seran coincidents en el temps.
 També reunions de coordinació entre diferents processos i validació transversal.
Per tal de que el contractista faci una proposta el mes detallada possible i el mes realista , s’exposa aproximadament
dels recursos interns que es disposaran per realitzar el projecte
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expert TIC
BST

Expert TIC 1

Expert TIC 2
Expert TIC 3

Expert TIC 4

Expert TIC 5
Expert TIC 6

% dedicació
proces implicats
a projete
pre donació
donació
indicadors
50%
magatzems
qualitat
webs
post donació
80% transfusió
indicadors
DWH
40%
indicadors
migracions
llistats
70%
indicadors
hemovigilància
Magatzems
40% logística
facturació
50% visió global

experts funcionals % dedicació
proces implicats
BST
a projete

Expert func.1

40% visió global

Expert func 2

70%

Post donació
indicadors

Expert func3

40%

qualitat
Controls canvis

Expert func4

recepció mostres
60% web comandes
subministrament

Expert func 5

50% predonació

Expert func 6
Expert func 7

visió global, suport a pre
donació, donació, transfusió
40% Facturació

100%

Tots els equips del contractista hauran d’estar compostos pels perfils adients donada la situació, com a mínim els equips
han de contenir aquests perfils.
 Dissenyadors UX Designer
 Arquitectes
o de solucions
o d’integració
 Consultors funcionals (tasques de guiar reunions, documentar requeriments, realitzar documentació
de projecte funcional, etc)
 Desenvolupadors de:
o Front
o Microserveis
 Quality Assurance
 Coordinador infraestructura CTTI
 Direcció tipus scrum master
 Direcció de projectes
 Coordinació general
Cal fer una proposta per tal de com Coordinar tanques tasques en paral∙lel i assegurar l’èxit de la implantació.
El contractista també s’haurà de coordinar amb l’oficina de projectes del kit HES de Cat salut, la oficina de projectes del
BST i l’àrea TIC del BST

4.7. Equip: CV dels perfils
El contractista haurà de presentar els diferents Squads que estaran compostos per diferents perfils.
En cada perfil ( arquitecte, dissenyador, consultor, etc) hi hauran diferents anys d’experiència.
Cal presentar en una taula, tots els perfils que estaran en el projecte, en quin squad estaran, els anys d’experiència de
tot l’equip, el volum total de persones.
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En els perfils que siguin de direcció, coordinació o perfils de comandament mig o alt, caldrà disposar del seu CV explícit
o resumit en la pròpia taula Excel i els seu nom, cognom, link de linkedin , si es possible foto, experiència en el sector,
experiència en projectes CTTI, projectes similars, i telèfons de contacte per demanar referències a altres empreses.

4.8. Equip d’incidències obligatori
b.

Els contractista haurà de proposar un Equip format per persones (mínim 2)
associats als projecte de forma directa o de forma indirecta , que tingui com a
funció bàsica la resolució d’incidències de les arrencades parcials (mínim 2
persones FTE), amb l’objectiu que tots els sub‐projectes arrencats tinguin la
cobertura tècnica necessària per resoldre les incidències que sorgeixin en aquest
, en aquest sentit , la s’assenyalen indicativament que aquest equip hauria
d’assumir en el seu cas el 100% de les incidències del sub‐projectes arrencats i
si escau un 20% de dedicació a peticions noves i/o petits evolutius de la part
arrencada , en aquest cas extra, aquest darrer apartat serà avaluat en els criteris
automàtics establerts en el sobre C

5. PLANIFICACIÓ, PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ i FITES
5.1. Proposta d’implantació
És imprescindible que addicionalment al calendari, hi hagi una proposta clara d’implantació per cada funcionalitat
específica, convivint amb els sistemes actuals tenint varies premisses molt clares, aquesta proposta s’haurà
d’identificar en el sobre B de l’oferta tècnica i qualsevol proposta que no acrediti el compliment aquestes condicions
no tindrà cap punt en aquest apartat i
CONDICIONS IRRENUNCIABLES I PRECEPTIVES
A títol de recordatori, doncs el punt 1 esta contemplat en la pagina 6 d’aquest PPT
1) INTEGRACIONS: No es pot realitzar cap integració, ( Ni web Service, ni API’s, ni fitxers)que impliqui al sistema
actual de la sang
 i per tant, no es pot fer cap tipus d’entrada de dades en la Base de dades del sistema actual de la
sang, de cap forma.
 No es dedicarà ni un minut del temps a estudiar exactament l’estructura de la base de dades del
sistema actual de la sang, ni processos automàtics interns que faci el sistema actual de la sang.

I per tant tampoc es realitzarà una replica idèntica o similar del sistema actual de la sang per tal de
poder realitzar integracions amb el nou sistema de desenvolupament a mida.
 Tampoc es podrà utilitzar cap eina addicional, que agafi qualsevol canvi que realitza la base de dades
del sistema actual de la sang.
 I per tant no es podran connectar el sistema actual de la sang i el sistema futur, ni abans, ni durant, ni
despres de la implantació.
2) ACCES A CODI
 No es tindrà accés al codi font de l’eina actual de la sang
3) MIGRACIÓ DE DADES
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i. El BST proporcionarà les dades específiques que caldrà extreure dels sistemes actuals del BST, per tal
de poder fer la migració de dades o exportació de dades específiques en el temps que requereixi el
contractista.
4)IMPLANTACIÓ
ii. per tant no es pot comptar per la proposta d’implantació que convisquin ambdós sistemes integrats
(nou sistema i actual sistema) . Sí es pot comptar amb una proposta que convisquin ambdós sistemes
NO integrats informàticament
1. Per tant en principi no es tindria la visió vena‐ vena durant la implantació ( tot i que
s’accepten i valoraran positivament propostes per disposar‐ne, tenint en compte tots els
condicionants immòbils)
iii. Mentre es realitzi la implantació, el sistema actual de la sang ha de continuar realitzant les seves
funcions pròpies. I algunes d’elles cal tenir‐les present perquè hauran de continuar realitzant‐se
durant la implantació
* PROCESSOS DE MANTENIMENT de l’EINA ACTUAL: es realitza cada nit una còpia de la base
de dades del sistema actual, que s’inicia cap a les 23h i finalitza cap a les 4 de la matinada. I
despres s’inicia el procés de copia del DWH.
ASPECTES IMPORTANTS
Cal que el contractista proposi un sistema d’implantació per fases, no en mode Big bang, tenint present les condicions
immòbils.
Caldrà que el contractista presenti una planificació on quedi detallada per cada fase, per cada submòdul, quina és
la proposta d’implantació a realitzar pel contractista.

5.2. Planificació de projecte
La planificació proposada haurà de tenir en compte la implantació del producte no més tard de la data del 31 de
desembre de 2023 ( 31/12/2023). En base a aquest deadline, el proveïdor haurà de fer una proposta de planificació de
tasques i implementacions de la solució proposada
És imprescindible presentar un calendari específic de planificació entre l’inici del contracte fins a 31 de desembre i tots
els mesos addicionals de suport / extraordinaris a la implantació que proposi cada contractista. Aquest calendari ha
de recollir tots i cadascun dels requeriments del projecte, de forma que no hi hagin descompensacions temporals en els
diferents subprojectes que planteja la contractació en general.
En aquesta planificació ha de quedar detallats els equips que participaran, de forma paral∙lela, els perfils de cada equip,
la forma de gestionar el projecte en paral∙lel , les fases, etc. ( veure apartat Equips)
***Es requereix que el contractista també indiqui de forma clara i detallada el volum d’hores de feina que es preveu
per cada mòdul .
 En aquest detall caldrà detallar per backend, front end, requeriments, proves, gestió, etc;
.
 Tot i que el projecte es facturarà per fites , no per hores, cal comprendre l’aproximació del volum final.
Dins de la planificació de projecte, realitzar proposta de:
 Els mòduls i funcionalitats de Mínim producte Viable (MVP)
 I els quick wins.
Es poden presentar diferents escenaris de planificació d’implantació de projecte. Sempre i quan, en cap es donin els
criteris immòbils. I de tots els escenaris, amb quin es quedaria el contractista i per quin motiu.
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* a major detall enfocat a mòduls específics de projecte i amb el criteri adequat, major valoració.

5.3. Suport en les arrencades
Cal tenir present que caldrà un equip de suport en arrancades. Incloure‐ho en la planificació : tant en persones com en
temps. Aquestes arrencades, caldrà tenir present que hi ha 14 hospitals del BST i les fases i la proposta d’arrencada per
cada un i per la seu central

5.4. Pla de facturació i fites requeriments
Atesa la complexitat de la contractació pel que fa al desenvolupament i execució , el pla de facturació i les fites a assolir
es definiran a l’inici del projecte i la corresponent presa de requeriments de la mateixa, advertir en tot cas que el pla
de facturació anirà acord a les diferents fites del projecte.

Caldrà que el contractista realitzi i seguiment i detall molt precís i específic de l’activitat que s’executa i que després es
certificarà, validarà i facturarà , i que a més porti un seguiment i control específic, donat que són fons Europeus.,
aquests procés de facturació haurà de ser validat per la Direcció TIC de BST
Un cop s’hagi perfilat la presa de requeriments i planificació real, aquesta es convertirà en un document contractual, el
qual ha de dissenyar tot el circuit, en el qual es fixaran també les fites de facturació. Això no vol dir que els requeriments
no tinguin una implantació progressiva. Aquesta presa de requeriments no impedeix que el projecte s’iniciï de forma
paral∙lela.

5.5. Contracte de manteniment
Un cop finalitzat el projecte i la solució tecnològica en total funcionament o en el seu cas, quan BST decideix, , es preveu
formalitzar un contracte de manteniment de la solució tecnològica per als propers exercicis, aquest contracte de
manteniment , recollirà totes les incidències , petits evolutius de la solució informàtica precisi en qualsevol dels seus
apartats .
En aquest apartat, els licitadors interessats hauran de presentar una proposta que estableixi el nombre de recursos
aportats , tant personals, com hores en previstes per realització d’evolutius , en tot cas el tipus d’evolutius seran decidits
per la direcció TIC de BST en funció de la seves prioritats .
En principi la durada d’aquest d’aquest contracte de manteniment serà la necessària per el rendiment optim de la solució
tècnologia
Es per això que els licitadors interessats hauran d’especificar en el sobre C, una oferta econòmica anual d’aquest
manteniment que no te que ser superior a la detallada en l’apartat B.6 del quadre de característiques, per la
formalització d’aquesta contractació , el BST efectuarà l’oportuna licitació, amb el procediment que correspongui
Tot aquest apartat s’avalua en els criteris de valoració establerts en el PCAP.
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6. INNOVACIÓ i MILLORES ADDICIONALS
Es valorarà la proposta de millores addicionals al model requerit, del tipus
 Demostració d’aptituds per part de l’empresa de realitzar plantejaments estratègics i
capacitat de conceptualització del projecte en qualsevol moment del temps durant tot el
projecte


Metodologies actuals, innovadores i àgils, per tal de poder disposar del màxim d’informació
en sessions de requeriments, amb el mínim de reunions amb usuaris



Plans per mantenir sempre documentació actualitzada, i eina de gestió de projectes
actualitzada



Propostes de “nom” de l’aplicació originals i coherents als valors del BST.



Quadre esquemàtic dels conceptes funcionals i tècnics , on es resumeixi tot l’abast del
projecte.



Proposta de prototipus de la solució . Poder disposar en el primer mes d’un prototipus lo
mes real possible de la solució .



Altres aspectes innovadors que pugui aportar al projecte.

7. CONDICIONS DEL SERVEI
7.1.

Horari, ubicació i recursos necessaris

A l’inici del projecte, i en funció de la planificació de reunions previstes pel projecte, s’acabaran de definir els perfils que
cal que estiguin presencialment al BST.
Serà obligatori que els perfils de coordinació, direcció de projecte, i gestió de projectes estiguin presencialment a les
instal∙lacions del BST, seguint , com a mínim, l’horari de l’Àrea TIC del Banc de Sang i Teixits
 De 08:00 a 15:00 hores en els mesos d’estiu
 De 08:00 a 17:00 hores la resta de l’any
Ocasionalment i per requeriments del servei, es podran prestar alguns dels seus serveis fora de l'horari establert,
incloent‐hi caps de setmana i dies festius.
Per requeriments del projecte , ocasionalment, caldrà desplaçar‐se als centres sanitaris del BST de tota Catalunya.
Es seguirà el calendari laboral de la ciutat de Barcelona.
Els components de la oficina objecte d’aquesta licitació desenvoluparan la seva activitat en l’edifici de BST ubicat a
Passeig taulat.
En circumstàncies habituals, es requereix la prestació de servei de forma presencial per tal de facilitar la coordinació i
alineament amb la resta del personal de projecte. Tot i això, degut a l’emergència covid‐19, la prioritat és la salut de la
ciutadania i dels empleats, per tant, es seguiran les instruccions de l’Administració corresponent, al respecte del treball
remot on caldrà assegurar que l’empresa licitadora disposi dels mitjans tecnològics necessaris per assegurar
l’accessibilitat de l’equip de treball per part de la resta dels personal vinculat als projectes com la connectivitat dels seus
treballadors als diferents entorns o eines corporatives de la oficina.
Pels perfils que no sigui d’obligat compliment estar a la seu del BST, treballaran a les instal∙lacions del contractista i/o
remotament, estant en tot moment coordinats amb tot l’equip.
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7.2.

Pla de continuïtat del Servei.

En cas que sigui necessari, i si es dona el cas d’haver de fer un canvi de contractista, li correspon al contractista elaborar
el Pla de transició del servei sobre el coneixement del conjunt d’iniciatives i serveis que s‘han executat dins el contracte,
per si es dona la hipòtesi de canvi d'operador a la finalització d'aquest contracte.
El disseny d'aquest Pla de transició és una obligació inherent al contracte que no consumirà hores del contracte, per
tant es realitzarà sense càrrec pel BST, en el període màxim d'un mes a partir de l'inici de l’encarrec i estarà basat en la
seva proposta presentada en la fase de licitació.
En el Pla de transició dels serveis s‘hauran d’incloure totes fes activitats de transferència del servei i del coneixement al
BST.
En el cas que la solució tecnològica precisi de la seva continuïtat en el temps, un cop posada en funcionament , l’empresa
contractista haurà de comprometre’s amb aquesta continuïtat
En cas de cessament o finalització del contracte, el contractista estarà obligat a prendre el control del serveis objecte
del contracte, havent de realitzar en paral∙lel els treballs de devolució amb la prestació del servei, sense cost addicional
pel BST.
El Pla de transició del servei haurà de complir com a mínim els següents principis i continguts:
 El termini d'execució serà de 15 dies abans de la finalització del contracte.
 Inclourà la metodologia de transferència de coneixement dels aspectes fonamentals d'operació i, com a mínim,
descriurà: ‐ Suport al nou adjudicatari, formació i documentació sobre els procediments de negoci i del servei.
 L'accés al maquinari, programari, informació, documentació i altre material utilitzat per l'adjudicatari o el BST en
la provisió del servei.
 L'adjudicatari haurà d'oferir tota l'ajuda en la transferència al BST, o a terceres parts anomenades per aquest.
 L'adjudicatari assegurarà un correcte traspàs de tots els lliurables, assegurant‐ne la completesa i que estigui tot
actualitzat.
 El pla de devolució no ha de causar cap discontinuïtat en el servei.
 El BST no assumirà una dedicació significativa de recursos propis en les activitats de devolució.
El pla s'executarà dins el termini del contracte.
Els licitadors detallaran en la seva oferta un pla de devolució del servei, indicant les tasques que assegurin el tancament
de totes les tasques correctament, la qualitat dels lliurables finals. Aquest Pla es presentarà amb el detall suficient que
permeti la valoració de la seva viabilitat, coherència, realisme, estructura organitzativa i previsible de la seva realització
material.
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8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
9.1.

Clàusula de propietat intel∙lectual i industrial

EL codi de la solució, així com aquesta serà propietat de BST, no pot tenir cap llicència associada al codi.
En cas de que en l’etapa de requeriments es vegi la necessitat d’adquirir llicències per mòduls específics de tercers,
caldrà valorar aquest cost amb l’equip TIC del BST, i en cas que no encaixi, buscar altres solucions.
La propietat intel∙lectual i industrial de les fonts, dels codis i la solució tecnològica realitzats a l’empara d’aquest
contacte pertany a BST de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no podran ser utilitzats sense la
deguda autorització prèvia.
L’accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel∙lectual, propietat de BST, necessaris per al
desenvolupament del producte o servei contractat no pressuposa en cap cas la cessió de la mateixa.
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació i industrial dels productes derivats d’aquest
contracte corresponen única i exclusivament a BST. Així doncs, el contractista cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la
totalitat dels drets d’explotació de les fonts i codis objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública,
reproducció, transformació o modificació o qualsevol d’altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb la
legislació sobre drets de propietat intel∙lectual.

9.2.

Confidencialitat

L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació a la qual tingui accés
en compliment del present contracte i a subministrar‐la només al personal autoritzat per BST.
Quan l’objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de Sistemes d’Informació i/o Infraestructures
Tecnològiques, el deure de secret inclou als components tecnològics i mesures de seguretat tècniques implantades en
els mateixos.
L’Empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per part del personal
al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures necessàries per a garantir l’eficàcia dels principis del mínim
privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal participant en el desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa contractada es compromet a destruir amb les garanties de seguretat
suficients o retornar tota la informació facilitada per BST, així com qualsevol altra producte obtingut com a resultat del
present contracte.

9.3.

Protecció de dades

L’adjudicatari s’obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del
present contracte d’acord amb les instruccions dictades per BST, sense que en cap cas les pugui aplicar ni utilitzar amb
una finalitat diferent a aquell compliment, ni comunicar‐les, ni tan sols per a la seva conservació, a d’altres persones, i
tindrà de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de contractació la consideració d’encarregat del
tractament.
a)

L’adjudicatari resta obligat al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals tingui
accés en ocasió del compliment del present contracte, obligació que subsistirà, fins i tot, un cop el contracte
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s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o per qualsevol altra causa legalment
admesa o establerta en aquest contracte.
Així mateix, l’adjudicatari ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents dels quals hagi tingut
coneixement en ocasió del present contracte. En aquest sentit, la documentació i informació a la qual tingui
accés l’adjudicatari té caràcter confidencial, i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà
o suport. Per tant, no se’n podrà fer cap tractament ni edició, informàtica o no, ni transmissió a terceres
persones fora de l’estricte àmbit d’execució directa del present contracte, ni tan sols entre la resta del personal
que tingui o pugui tenir l’entitat que presta el servei objecte d’aquest.
Si l’accés a les dades es fa als locals de BST, l’adjudicatari te prohibit incorporar les dades a d’altres sistemes o
suports sense autorització expressa i haurà de complir amb les mesures de seguretat establertes en el
document de seguretat del responsable del tractament.
En tota cas, i sens perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció
de dades personals, només podran accedir a les esmentades dades de caràcter personal, informacions i
documentació les persones estrictament imprescindibles per al desenvolupament de les tasques inherents al
propi encàrrec. Totes elles seran advertides per l’adjudicatari del caràcter d’informació confidencial i reservada
i del deure de secret als quals estan sotmeses, i aquell serà responsable del compliment d’aquestes obligacions
per part del seu personal.
b) L’adjudicatari manifesta que té implantades les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per
garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tindrà accés en ocasió de l’execució del
present contracte, tot evitant‐ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenim en compte
l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, i en
estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les corresponents al nivell alt, i son
d’aplicació als fitxers, centre de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en
el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.
c)

El BST podrà designar, en qualsevol moment, durant la vigència del present contracte, a personal intern o
extern per a verificar que l’adjudicatari té implantades les mesures necessàries per garantir la seguretat de les
dades de caràcter personal.

d) Durant la vigència del contracte l’adjudicatari haurà de conservar qualsevol dada objecte de tractament, llevat
que rebi indicacions en sentit contrari del BST.
e) Una vegada executat el present contracte, l’adjudicatari haurà de destruir i/o retornar al BST, d’acord amb allò
que s’estableixi legalment o les indicacions que li transmeti aquest, les dades de caràcter personal que hagin
estat objecte de tractament per part d’aquell durant la vigència del mateix, juntament amb els suports o
documents en que consti alguna dada de caràcter personal. El retorn de les dades a BST es durà a terme en el
format i els suports utilitzats per l’adjudicatari per al seu emmagatzematge.
En el cas que alguna precisió legal exigeix la conservació de les dades, o de part d’elles, l’adjudicatari haurà de
conservar‐les, degudament bloquejades, per impedir‐ne l’accés i el tractament en tan en quant puguin derivar‐
se responsabilitats de la seva relació amb el BST.
f)

En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a l’establerta, o les comuniqui o
les utilitzi incomplint les estipulacions del present contracte o les instruccions del BST, l’adjudicatari serà
considerat responsable del tractament i respondrà personalment de les infraccions que hagi comès i de les
possibles reclamacions que es puguin produir al respecte.
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El BST repercutirà en l’adjudicatari els costos corresponents a les sancions i/o indemnitzacions a les que hagi de fer front
que s’haguessin originat directa o indirectament pel deficient i/o negligent tractament de dades de caràcter personal
realitzar per l’adjudicatari. En tot cas, l’adjudicatari s’obliga a mantenir indemne al BST de totes les despeses o altres
conseqüències negatives que se li puguin originar a causa dels esmentats tractaments, sancions i/o indemnitzacions.

9.4.

Subcontractació

El caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del crèdit que finança aquest
contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, no s'admet la subcontractació de la prestació
principal. No obstant això, l’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització parcial dels
elements accessoris objecte d’aquest contracte, com per exemple els perfils de seguretat, de qualitat i de protecció de
dades, que representen elements puntuals.
El contractista, sense l’autorització expressa del BST, no podrà cedir o subcontractar, les prestacions de servei detallades
en el present plec de condicions. Per aquest servei, es permet la subcontractació del personal indicat com “ altres perfils
necessaris ”, donat l’expertesa que requereixen: qualitat, seguretat, RGPD, etc. amb l’objectiu de millorar‐ne
l’eficiència.
L’empresa contractada s’obliga a comunicar al BST quins treballs seran objecte de subcontractació i quines seran les
empreses que els realitzaran. Amb el permís exprés i escrit de BST, i actuant en nom i representació d’aquest, l’empresa
contractada formalitzarà el corresponent contracte amb la empresa o empreses subcontractades que, als efectes de
l’aplicació de la normativa de protecció de dades, tindran la consideració d’encarregats de tractament de BST. Aquests
contractes s’afegiran com annex al contracte administratiu que formalitza aquesta adjudicació.

9.5.

Altres Aspectes:


Amb la presentació de l’oferta s’entén que el contractista guanyador accepta tots i cadascun dels
requeriments exposats en el present plec de prescripcions tècniques per tal d’optar a la prestació del servei.

 El licitador i el contractista és responsable de l'aportació de tots els recursos humans i tècnics necessaris per
realitzar les tasques contractades en els terminis compromesos.


Haurà de mantenir una relació de tot el personal que forma l’equip de treball, completament vigent. També
haurà d’identificar, seguint la normativa / directriu del BST, al personal que presta els serveis.



Caldrà notificar amb un termini mínim de 15 dies, qualsevol modificació del personal que forma l’equip de
treball. També s’ha de comprometre a incorporar els recursos necessaris per garantir la correcte prestació
de servei.



En cas de malaltia o baixa dels membres de l’equip de treball, el contractista haurà de cobrir amb suplències
de personal qualificat, per tal de garantir la continuïtat i estabilitat del servei.



El contractista haurà de consensuar el calendari de vacances de l’equip de treball amb els responsables del
BST, per tal de garantir que el servei quedi cobert en tot moment. Si fos necessari, caldrà reforçar el període
de vacances amb personal que no formi part de l’equip de treball habitual, per tal de que el servei no es
vegi afectat en cap moment.



L’adjudicatari, serà el responsable de vetllar per la seguretat del seu personal, responent davant dels
Tribunals competents dels accidents o danys que pugessin derivar‐se de la prestació del servei en els seus
diferents àmbits.
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En compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, Llei 54/2003 i el Reial Decret 171/2004
de coordinació d’activitats empresarials, el contractista abans d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec,
haurà d’acreditar la modalitat d’organització preventiva adoptada per l’empresa d’acord amb el requerit al
Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció
aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de gestió
de la prevenció a l’empresa.



L’activitat desenvolupada per l’empresa adjudicatària serà l’adequada per garantir la seguretat i salut dels
seus propis treballadors i dels treballadors del BST.



L’empresa adjudicatària haurà de garantir l’acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i
salut, així com el seguiment de la normativa interna del BST per a empreses contractades, les instruccions,
mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.



El contractista informarà als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció adoptar a les instal∙lacions
del BST, i s’assegurarà de que disposen dels equips de protecció individual i dels medis adients per
desenvolupar les tasques contractades

10. FORMAT I ESTRUCTURA DE LES OFERTES A PRESENTAR : SOBRE B

Les empreses interessades que optin a la licitació hauran de presentar oferta d’acord amb l’estructura que es mostra a
continuació:
1.

Introducció

2.
3.
4.

Objectius
Resum Executiu : visió global del projecte
Abast, Metodologia d’enfocament de servei
4.1. Abast del projecte i enfocament
4.2. Metodologia de servei
4.3. Propostes especifiques: pla tècnic, funcional
Coordinació i distribució d’equips, Cv Equips
5.1. Excel de l’equip
5.2. Coordinació i organització dels equips per cada mòdul detall
5.3. CV
Planificació i pla d’implantació
6.1. Planificació detallada per mòduls, procés, sub procés de Tot el projecte amb abast tècnic, funcional,
integracions, equips tècnics, BST (tic, i funcionals), hores, lliurables, etc‐
6.2. Escenaris
Acreditacions i propostes de millora addicionals
7.1. Certificacions personals i d’empresa
7.2. Experiència projectes transformació en projectes del CTTI
7.3. Millores addicionals
Exposició presencial o remot de la proposta: Es realitzarà una presentació de 45 minuts a la Direcció TIC del
BST de la proposta, amb opció a preguntes que podria allargar a màxim dues hores.

5.

6.

7.

8.
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11. FORMAT I ESTRUCTURA DE LES OFERTES A PRESENTAR : SOBRE C
Oferta econòmica i altres elements que s’aplicaran criteris avaluables automàticament
OFERTA ECONOMICA
Els licitadors hauran de presentar en el sobre C la seva oferta econòmica, per a tota la licitació, donat el caràcter
pluriennal de la mateixa, seguint el model de l’annex C del PCAP. A títol enunciatiu, cal detallar l’import corresponent a
cadascun dels exercicis (2022 i 2023).
L’import de sortida de la contractació es detalla en el quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
L’oferta econòmica ha de fixar l’oferta del licitador sense IVA i amb IVA, i serà l’element sobre el qual s’aplicarà els
criteris d’adjudicació fixats en el plec de clàusules administratives, sense superar en cap cas els imports de sortida fixats.
Els criteris de valoració de caràcter automàtic s’aplicaran sobre la oferta econòmica corresponent a la plurianualitat.
ALTRES ELEMENTS
També caldrà afegir la documentació necessària següent , per aplicar els altres criteris avaluables automàticament :






Preu/cost anual del manteniment del servei un cop arrancat el 100% de l’abast del projecte, en cap
cas podrà superar el preu de sortida fixat en el quadre de característiques.
Nombre de recursos associats a l’equip d’incidències
Confirmació expressa de l’equip de coordinació intern de tots els equips treballant en paral∙lel
Proposta de temps extraordinari de desenvolupament del projecte

En aquest apartat, d’altres elements el format de presentació serà lliure per als licitadors

Banc de Sang i Teixits
Barcelona , maig de 2022
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