MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
CONTRATACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT D’UN
SOFTWARE PER A L’ESTANDARDITZACIÓ
MULTIDISCIPLINAR DELS PROCESOS ASSISTENCIALS
EN EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC
TAULÍ
EXPEDIENT 21CPI0005
La present Memòria Justificativa es refereix a la contractació del desenvolupament d’un
SOFTWARE INNOVADOR PER A L’ESTANDARDITZACIÓ MULTIDISCIPLINAR
DELS PROCESOS ASSISTENCIALS, un projecte de Compra Pública Innovadora basat
en els resultats de salut, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional,
en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’Inversió
en creixement y ocupació.
Aquesta iniciativa forma part del Programa de Compra Pública Innovadora de la
RIS3CAT (d’ara en endavant Programa de CPI) que, a la vegada, s’emmarca en el Pla
Nacional de Compra Pública d’Innovació, aprovat pel Govern el 28 de juny de 2016 i,
concretament, en els eixos 1 i 3 de l’estratègia RIS3CAT.
Així, la present Memòria Justificativa s’emet a l’objecte de donar compliment a lo
disposat a l’article 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 20104/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
en connexió amb lo disposat en els articles 28 i 99 de la mateixa norma.
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1. JUSTIFICACIÓ Y MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT.
A tenor del disposat a l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, es
justifica la necessitat i idoneïtat d’aquest contracte.
1.1. ANTECEDENTS
Actualment la gestió clínica sanitària s'enfronta al repte de donar serveis de qualitat,
eficiència i efectivitat a un conjunt de població amb diferents necessitats. La gestió
per processos facilita aquesta tasca aportant una visió integradora, horitzontal i
centrada en el pacient, de l'activitat assistencial. Les guies de pràctica clínica, vies
o trajectòries clíniques (TCs) són algunes de les eines que s’utilitzen per a
l'estandardització dels processos assistencials per reduir la variabilitat existent.
Les TCs es defineixen com a eines organitzatives i multidisciplinàries per
l’assistència a pacients amb una determinada patologia, situació clínica o procés
quirúrgic amb un curs clínic previsible i en un marc temporal determinat. La
bibliografia consultada, l’experiència pròpia i d’altres centres ens demostraven que
les TC consistien en registres confeccionats per equips multidisciplinaris, però que
només eren de compliment obligatori pel col·lectiu d’infermeria, és a dir, els
professionals no infermers enregistraven la seva tasca en altres documents,
generant així informació duplicada, i dificultant la visió de les tasques dels diferents
professionals entre si. En aquest context ens plantegem al Consorci Corporació
Sanitaria Parc Taulí (CCSPT) treballar mitjançant el model de l'Estandardització
Multidisciplinària de Processos Assistencials (EMPA). L'EMPA ens ha permès
estandarditzar l'activitat assistencial, atenent al pacient des de les seves necessitats
biopsicosocials integrant l'activitat de tots els professionals involucrats en l'episodi
en un únic document de registre. Des del 2008, a la CCSPT funcionen 31 EMPAs
derivats de diferents processos quirúrgics.
S’ha valorat l’efecte de l’EMPA en diferents àmbits d’actuació; pacient, professional,
hospital. Els resultats més evidents són que en pràcticament tots els procediments
que s’han incorporat a la metodologia EMPA es mostra una clara reducció de
l’estada mitja hospitalària, de manera global 2.374 estades menys en el període que
va del 2011 al 2016, amb una mitjana anual de 389 estades/any, que en termes
econòmics suposa un total de 409.183 euros durant el període de 2011 a 2016.
L'objectiu d'aquesta proposta és fer el salt qualitatiu de l'EMPA dotant a l'eina actual
de tecnologia intel·ligent, amb el propòsit d’incrementar les seves prestacions
actuals amb els avantatges que ens aporten les noves tecnologies e-salut pel que
fa a la seguretat del pacient i professional. La digitalització de les EMPAs facilitarà
la solució per a altres hospitals.
1.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE I DE LA NECESSITAT D’
INNOVACIÓ
1.2.1. Propòsit general
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El procediment de compra que es proposa té el propòsit d’evolucionar l’actual model de
trajectòries clíniques a partir de la incorporació d’elements singulars innovadors que, a
l’actualitat, o bé no es troben suficientment consolidats al mercat o bé es troben en una
fase pilot o de creixement. Es pretén establir sinergies amb el mercat per a la posada en
marxa, conjuntament, de solucions disruptives que puguin contribuir a la millor atenció del
pacient i a la millor sostenibilitat del Sistema de Salud.
1.2.2. Descripció bàsica del projecte
Desenvolupament d’una plataforma digital que doti d’intel·ligència tecnològica les EMPAs
que actualment es troben desenvolupades en format paper. Un dels objectius de les
EMPAs és l’estandardització de la pràctica clínica, mitjançant la visió integradora i
horitzontal que aporta la gestió clínica per Processos Assistencials. Es vol aconseguir
cada cop més una atenció integral del pacient que impliqui la coordinació dels episodis
clínics en ordre seqüencial i estructurat, reduint la variabilitat no justificada en les
actuacions dels diferents professionals que intervenen en un procés assistencial. Amb les
avantatges que ens proporcionen les noves tecnologies, s’aconseguirà la millora continua
en l’atenció al pacient, a més d’una major eficiència en els costos. Una de les
característiques que haurà de tenir la plataforma és que sigui intuïtiva, àgil i de fàcil accés,
per reduir el temps de registre i consulta dels professionals, així com l’adaptació a
diferents dispositius mòbils.
2. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES.
Exposat el que antecedeix, procedeix en aquest punt justificar en compliment de les
previsions contingudes en el citat art. 116, els següents extrems:
2.1. L’elecció del procediment de licitació
D'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l’article 131 de la LCSP, “L’adjudicació es
realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el
principi de millor relació de qualitat preu, i utilitzant el procediment obert o el procediment
restringint, excepte els contracte de concessió de serveis especials de l’Annex IV, que
s’adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. En els supòsits de l’article 168 podrà
seguir-se el procediment negociat sense publicitat: en els casos previstos a l’article 167
es podrà recórrer al diàleg competitiu o a la licitació amb negociació, i en els indicats a
l’article 177 es podrà emprar el procediment d’associació per a la innovació.
Considerant la carència de mitjans personals i materials, així com el valor econòmic
estimat, la tramitació del contracte de serveis es ordinari i el procediment d’adjudicació
es obert, amb pluralitat de criteris, d’acord amb els articles 156 a 158 de la Llei 9/2017,
del 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
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En base a l’article 22.1 b) de la LCSP el present contracte està subjecte a una regulació
harmonitzada donar que el seu valor es superior a 214.000 euros (IVA exclòs) i no es
troba inclòs en cap dels supòsits de l’article 19.2 de la citada Llei.
En última instància, l’elecció del procediment de licitació del present expedient es
justifica en que queda garantit que la contractació del servei de referencia s’ajusta als
principis de compra pública innovadora i als principis de llibertat d’accés a les licitacions,
publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre
licitadors.
2.2. La classificació que s’exigirà als participants
No s’exigeix classificació al tractar-se d’un contracte d’un tipus de servei molt específic,
compra pública innovadora de serveis informàtics, que no poden englobar-se dintre dels
Grups y subgrups de classificació en els contractes de serveis inclosos a l’article 37 del
RD 1098/2001, de 12 d’octubre. Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
2.3.
Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica financera i
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, així com
les condicions especials d’execució d’aquest.
Primerament, en quant a la solvència es refereix, a l’apartat 1 de l’article 65 de la LCSP
disposa que només podran contractar amb el sector públic les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin
incurses en alguna prohibició de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica i
financera i tècnica o professional.
Per la seva banda, l’apartat 1 del article 74 indica que per a celebrar contractes amb el
sector públic els empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de les condicions
mínimes de solvència econòmica i financera i professional o tècnica que es determinin
por l’òrgan de contractació.
L’apartat 2 d’aquest precepte disposa que els requeriments mínims de solvència que ha
de reunir l’empresari i la documentació requerida per acreditar els mateixos s’indicaran
a l’anunci de licitació i s’especificaran en el plec del contracte, havent estat vinculats al
seu objecte i ser proporcionals al mateix.
Per la seva banda, l’Article 76 de la LCSP assenyala que, en els contractes d’obres, de
serveis, concessió d’obres i concessió de serveis, així com en els contractes de
subministrament que incloguin serveis o treballs de col·locació i instal·lació, podrà exigirse a les persones jurídiques que especifiquin, a l’oferta o a la sol·licitud de participació,
els nombres i la qualificació professional del personal responsable d’executar la
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prestació. Els òrgans de contractació podran exigir als candidats o licitadors, fent-ho
constar en los plecs, que a més d’acreditar la seva solvència o, en el seu cas,
classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients per a fer-ho. Aquesta adscripció haurà ser raonable,
justificada i proporcional a l’entitat i característiques del contracte, de forma que no limiti
la participació de les empreses de licitació.
Al seu torn, conforme a lo previst a l’article 86 de la LCSP, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional s’acreditarà mitjançant l’aportació dels documents
fixats por l’òrgan de contractació d’entre els previstos en els articles 87 a 91 d’aquesta
Llei.
En definitiva, resulta que els criteris escollits per l’òrgan de contractació per a la
justificació de la solvència dels licitadors figuren en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars; estan relacionats amb l’objecte i import del contracte; son determinats; es
troben entre els enumerats en la LCSP; no son irraonables o inadequats per acreditar la
solvència i, en ningun cas, poden produir efectes de caràcter discriminatori, sense que
sigui discriminatori el fet de que no tots els empresaris puguin acreditar la solvència
exigida en el ple.
La selecció dels criteris de solvència especificats obeeix a la naturalesa mateixa de les
prestacions en que es concreta l’objecte del contracte a fi de garantir que l’adjudicatari
disposa dels mitjans i qualificació adequats per a dur a terme l’execució del contracte i
això respectant el principio de concurrència i no discriminació ja que aquests criteris
estan vinculats a l’objecte del contracte i son proporcionals al mateix.
En segon terme, respecte a la justificació dels criteris a valorar per a l’adjudicació del
contracte, cal portar a col·lació els articles 131 y 145 de la LCSP, on es recull que
l’adjudicació dels contractes es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de
criteris d’adjudicació basats en el principio de millor relació qualitat-preu, relació que
s’avaluarà d’acord a criteris econòmics i qualitatius (vinculant en aquest cas els criteris
qualitatius als aspectes innovadors del servei objecte del contracte d’acord a l’article
145.1.1).
Concretament, l’article 145.3.g) disposa que l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació
procedirà, en tot cas en els contractes de serveis, llevat que les prestacions estiguin
perfectament definides tècnicament i no sigui possible variar els terminis d’entrega ni
introduir modificacions de cap classe en el contracte, sent per tant el preu l’únic factor
determinant de l’adjudicació.
A efectes d’avaluar la millor relació qualitat-preu i en nom de complir a la finalitat exigida
l’òrgan de contractació en el art. 145, els criteris d’adjudicació descrits en el Plec de
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Clàusules administratives estan vinculats a l’objecte del contracte son formulats de
manera objectiva, amb ple respecte als principis d’igualtat, no discriminació,
transparència i proporcionalitat, sense conferir l’òrgan de contractació una llibertat de
decisió il·limitada, garantint la possibilitat de que les ofertes siguin avaluades en
condiciones de competència efectiva i van acompanyades d’especificacions que
permetin comprovar de manera efectiva la informació facilitada pels licitadores amb la
finalitat d’avaluar la mesura en que les ofertes compleixen els criteris d’adjudicació.
Atenent al contingut de l’article 202 de la LCSP i en salvaguarda de l’execució de les
prestacions en que consisteix l’objecte del contracte licitat, s’estableixen les condicions
especials d’execució en tant que, les mateixes, estant adequadament vinculades a
l’objecte del contracte, no resultant discriminatòries i sent compatibles amb el Dret de la
Unió, es consideren d’obligada observança por l’adjudicatari.
2.4. Valor estimat del contracte
−
−
−

Pressupost del contracte: 275.902,88€, IVA inclòs .
Pressupost pròrroga: no es preveu
Modificacions del contracte: no es preveuen.

2.5. En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
La present contractació s’articula d’acord a les disposicions del Capítol V del Títol II del
Llibre II de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en tant
que el CCSPT no te mitjans propis suficients per a dur a terme l’execució de les
prestacions en que consisteix l’objecte del contracte de servei que es licita ja que,
aquestes prestacions, sent necessàries per a complir les finalitats institucionals que
tenen encomanades, excedeixen de la seva dotació material i personal sent, per tant,
necessari acudir a la contractació de les mateixes d’acord a les normes citades.
2.6. La decisió de no dividir en lots l’objecte de contracte, en el seu cas.
I en compliment a l’establert a l’article 116.4º.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, que estableix que a l’expedient es justificarà degudament
la decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte resulta que per assegurar la
correcta prestació del servei a fi de garantir la finalitat perseguida, ha de ser prestat de
manera integral pel mateix equipo.
El present contracte requereix l’adjudicació d’una única prestació (desenvolupament
d’un programa informàtic) al mateix proveïdor ja que en caso contrario resultaria inviable,
des d’un punt de vista tècnic i de l’eficàcia de la prestació, la posterior execució del
servei requerit, a causa de que totes les accions a desenvolupar estan interrelacionades
entre sí i, en conseqüència, necessiten d’una coordinació que només pot ser realitzada
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por un únic contractista. Això explica que el lot únic no pugui ser disgregat en més lots,
de manera que la seva fragmentació comportaria una execució ineficient i incapaç de
donar adequada cobertura a les necessitats que motiven la posada en marxa de la
licitació.
Son, por tant, raons d’índole tècnica les que justifiquen la no divisió del contracte en lots,
ja que, si la contractació es fes por lots, es trencaria la unitat, es a dir, la
interdependència entre les parts, i implicaria descoordinació, sent la execució adequada
del contracte inviable. En definitiva, l’objecte del contracte no admet fraccionament i no
es susceptible d’utilització o aprofitament per separat, pel que constitueix una unitat
funcional. De fet, no es preveu la realització independent de cap dels elements que
constitueixen l’objecte del contracte pel que no procedeix la seva divisió en lots.
Per tant, el propi objecte s’enquadra a la lletra b) del article 99.3 de la LCSP, donat que,
si la contractació se fes en lots, la realització independent de las diverses prestacions
compreses en l’objecte del contracte faria que resultes impossible la correcta execució
del contracte des del punt de vista tècnic i assistencial; a més de per la pròpia naturalesa
de l’objecte del contracte resulta imprescindible abordar aquesta tasca des d’un únic
enfocament tècnic, pel fet que el contracte consisteix en el desenvolupament d’un únic
software que es indivisible. Això explica que el lot únic no pugui ser disgregat en més
lots, de manera que la seva fragmentació comportaria una execució ineficient i incapaç
de donar adequada cobertura a les necessitats que motiven la posada en marxa de la
licitació.
3. TRACTAMENT DE LA CESSIÓ DE DADES I PROTECCIÓ DE DADES
PERSONALS
Als presents plecs li són d’aplicació tota la legislació nacional i de la Unió Europea
aplicable en matèria de protecció de dades, ajustant-se als plecs a las exigències
recollides en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es
deroga la Directiva 95/46/CE, (Reglament general de protecció de dades), Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, així com al Reial Decret-llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel que s’adopten
mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital,
contractació del sector públic i telecomunicacions en la que es regulen aspectes
determinats respecto del tractament de dades personals per part de les Administracions
Públiques i els seus contractistes a l’empara de l’habilitació continguda a les
disposicions anteriors esmentades.
El tractament de dades de caràcter personal a l’empara del present expedient
correspondrà als Delegats de Protecció de Dades de cada centro respecte del
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tractament de les dades personals dels licitadors i adjudicatari. El tractament de les
dades tindrà l’abast de l’accés a les dades personals, rectificació, supressió així como
la limitació del seu tractament o cancel·lació de les dades.
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