VALORACIÓ TÈCNICA EXPEDIENT SCS-2022-44
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA DE MONITORATGE
D'EXPERIÈNCIA DELS USUARIS DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA

Antecedents
Per donar resposta a les estratègies de desenvolupament i consolidació dels instruments
de monitorització i mesura de l’experiència del pacient mitjançant eines de recollida
sistemàtica d’informació, s’ha tramitat l’expedient administratiu SCS-2022-44 per a la
contractació d’un servei de manteniment de la plataforma de monitoratge d’experiència dels
usuaris del sistema de salut de Catalunya,

Empreses presentades
Clarcat Consulting, SL

Valoració
La valoració dels criteris susceptibles de judici de valor és la següent:

Puntuació
màxima

Clarcat
Consulting, SL

1.- Solució proposada

22

20

Proposta funcional

11

10

Proposta tecnològica

7

7

Procediments d’actuació

4

3

2.- Metodologia i eines

3

2

3.- Planificació del projecte i descripció de les fases

2

2

4.- Model de relació i gestió del projecte

3

2

5.- Mitjans professionals i tècnics

14

13

Mitjans professionals

10

10

Mitjans tècnics

4

3

6.-Valor afegit

5

5

Total valoració tècnica

49

44

Criteris

La solució proposada es centra en els serveis que ofereix l’empresa per a poder
desenvolupar el servei de manteniment sol·licitat. L’oferta és detallada i està ben
estructurada. A continuació es descriu la valoració de la proposta presentada:

1. Solució proposada (20/22 punts)
La proposta recull el plantejament global i detalla les solucions proposades per a
cadascuna de les actuacions concretades en la descripció del servei en el plec de
prescripcions tècniques.
La proposta especifica de forma detallada i ben estructurada les tasques concretes per a
donar resposta al servei sol·licitat. Consisteix en realitzar el manteniment i fer evolucionar
la plataforma que actualment disposa el Servei Català de la Salut segons les
especificacions realitzades. La solució proposada implica l’elaboració de plans de treball,
la planificació i coordinació de les accions a dur a terme, i es descriu un model detallat a
mes de identificar les accions que estan molt descrites incorporant la priorització de les
principals tasques a realitzar.
La proposta adapta la sistemàtica de treball a la definició i recollida dels requeriments,
participant en el disseny i la definició de les tasques sol·licitades.
A continuació es valoren els tres punts que conformen la solució:
Proposta funcional (10/11 punts)
Tal com esta recollida en la proposta, s’orienta a diferents nivells i dóna resposta als
requeriments sol·licitats, com són la gestió i el seguiment dels treballs de camp, la
configuració de noves enquestes, i la visualització de resultats i accessos distribuïts per
diferents rols.
El manteniment correctiu proposat permet actuar de forma àgil en el moment d’identificar
alguna incidència.
La proposta s’adequa a les especificacions del plec de prescripcions tècniques, encara que
es considera que, en algun cas, és massa genèrica.

Proposta tecnològica (7/7 punts)
Es plateja la duplicació de servidors en “datacenters” separats, així com la virtualització
sobre els servidors físics. Es considera que amb aquesta proposta es dóna suficient
cobertura a les necessitats de rendiments previstos, inclòs l’increment de respostes
síncrones. I es valora com a punt molt positiu la incorporació de distribució de carreges en
els diferents servidors.
Planteja 3 entorns separats amb l'objectiu de diferenciar les activitats de desenvolupament,
de proves d'acceptació i de producció, de manera que permet que cada serveis es pugui
realitzar de forma independent, proposta que es valora com a molt adequada.

Procediments d’actuació (3/4 punts)
Es presenten separats clarament els diferents procediments que s’han de dur a terme en
el projecte, com són els procediments operatius, de seguiment i de contingència, i
s’incorporen els organitzatius. Cada un d’ells està descrit amb detall, i es consideren
adequats per al projecte.

2. Metodologia i eines (2/3 punts)
La metodologia proposada es Scrum, que es tracta d’un framework que permet treballar en
una sèrie d’interaccions, és el que es coneix com a model en raïm o “cascada”.
La proposta recull el procediment proposat per a cadascuna de les línies de servei
especificades. La definició del procediment és genèrica i comenta especialment els
recursos proposats com son les eines per a la gestió i seguiment del projecte “Redmine”,
però no estan descrits detalladament els aspectes organitzatius; amb tot, es considera que
la descripció és suficient i adequada als requeriments sol·licitats.
La sistemàtica de treball de la metodologia Scrum es adequada atès que, tal com esta
estructurat el projecte, no és necessària la interacció de molts departaments.

3. Planificació de projecte i descripció de les fases (2/2 punts)
La proposta presenta una planificació exhaustiva i proporciona tota la informació
necessària per al seguiment de les diferents actuacions que s’han de dur a terme. Les fases
detallades en la proposta es considera que seran les fonamentals en el desenvolupament
del projecte.
Es important destacar l’elaboració de pla de qualitat, que es proposa incorporar en el
desenvolupament de les diferents fases del projecte.
Es considera que la planificació proposada respon perfectament a les característiques del
servei sol·licitat.

4. Model de relació i gestió del projecte (2/3 punts)
Es descriuen els diferents òrgans de direcció i gestió del projecte, així com les vies de
comunicació.
El plantejament de disposar de dos comitès, un de seguiment i un de direcció, es considera
correcte, tot i que es podrien establir sistemes mes àgils de comunicació, sobretot davant
de situacions imprevistes i demandes sobrevingudes per diferents motius, principalment en
la relació amb proveïdors o contactes externs.

En relació el seguiment de projecte es descriuen els diferents documents que es duran a
terme, les principals fites i el grau d’acompliment de les mateixes.

5. Mitjans professionals i tècnics (13/14 punts)
Mitjans professionals (10/10 punts)
L’equip de projecte proposat esta format per:





Un Cap de projecte amb formació de base de llicenciatura superior en Físiques i 30
anys d’experiència.
Un analista sènior amb formació en Enginyeria Superior Informàtica i 17 any
d’experiència.
Un analista funcional formació en Enginyeria Superior Informàtica i 18 any
d’experiència.
També s’han inclòs, en cas de necessitat, dos perfils de desenvolupadors.

L’equip de treball presentat en la proposta, tant per la titulació i la formació continuada que
es detalla, compleix tots els requisits esperats, no únicament en la vesant tecnològica sinó
per el fet que acompleixen els requisits en totes les seves vessants tal com presenten en el
CV .
La qualificació de l’equip i la dedicació proposada es consideren idonis per al servei. I es
valor positivament la incorporació del perfil de desenvolupador.
Mitjans tècnics (3/4 punts)
L’arquitectura proposada amb dos servidors físics dedicats, programari de virtualització
Proxmox VE o VMWare ESXiubicats i servidors virtuals Linux: Servidors web NGINX
replicats, inclou el balanceig de càrrega ubicats en “datacenters” diferents considerem que
és correcte.

6. Valor afegit (5/5 punts)
Es valoren les següents propostes, consistents en components tecnològics de millora:





Analítica de les dades de la plataforma de monitoratge d’experiència dels usuaris.
Panell interactiu per triar en quin mes analitzar la participació o en quina regió sanitària,
veient-se la únicament la informació relativa a les seleccions desitjades.
La duplicació de servidors separats, així com la virtualització sobre els servidors físics
dels diversos servidors lògics.
Incorporació de ” Kubernetes” que, entre altres, proporciona un servei de manera auto
continguda.

Es considera que aquestes propostes són de gran interès per al CatSalut per la seva
incidència en la millora dels procediments de treball intern.

Ismael Cerdà Calafat
Unitat d’experiència del pacient
Barcelona, 8 de febrer de 2022

