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1

Objecte de la consulta

L’objecte d’aquesta consulta és obtenir informació tècnica de quines possibilitats existeixen
d’aprovisionar els elements d’una plataforma tecnològica pel desenvolupament del Historial
Electrònic de Salut que planteja el Pla Director de Sistemes d’Informació del SISCAT. També és
objecte de la present consulta tenir coneixement sobre preus de mercat així com les condicions
que el mercat està disposat a oferir.
L’Historial Electrònic de Salut (HES) longitudinal és la peça principal del Pla Director de Sistemes
d’Informació del SISCAT i representa el repositori funcional i tècnic de tota la informació del
ciutadà que cal enregistrar i compartir al llarg del sistema sanitari.
Per desenvolupar i implementar aquest HES, s’ha decidit seguir un enfocament de “plataforma
basada en el coneixement”. L’objectiu d’una plataforma d’aquest tipus es permetre que els
professionals de salut representin estructuradament el seu coneixement amb una visió
longitudinal. Aquesta representació es converteix en requeriments pel desenvolupament de
programari (transaccional i informacional) d’una forma sistemàtica.
L’estàndard de modelització del coneixement clínic seleccionat és OpenEHR. Aquest estàndard
té àmplia acceptació internacional i té com a característiques principals el ser obert i independent
del proveïdor tecnològic.

2

Finalitat de la consulta

Atesa la complexitat tècnica de la plataforma tecnològica pel desenvolupament de l’Historial
Electrònic de Salut i la necessitat d’acabar de delimitar el seu disseny i els components de la
plataforma a licitar, així com d’informar als operadors econòmics actius en el mercat de la
necessitat suscitada, es procedeix a realitzar una consulta preliminar al mercat, de conformitat
amb l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014 23 /UE i 2014 24 / de 26 de febrer de 2014.
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Requisits dels participants

Aquesta consulta és oberta i, conseqüentment poden participar en la mateixa: empreses,
experts, autoritats independents, col·legis professionals, universitats i altres operadors
econòmics actius en el mercat. Pels interessats en presentar una proposta cal que aquesta es
basi en elements de la plataforma, propis o de tercers amb possibilitat de integració, que tinguin
o bé una base instal·lada o bé un full de ruta a menys de 6 mesos, definit i publicat al mercat,
que representi la disponibilitat de, com a mínim, els elements que donin resposta als
requeriments que corresponen als elements classificats a l’ANNEX 3, com “Nucli de la
Plataforma” als apartats 2.2 i 2.3

4
4.1

Desenvolupament
Metodologia de participació

a) Es publica en la plataforma del contractant la documentació relativa a la consulta. Així
com en el diari oficial de la unió europea.
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b) Les entitats interessades a participar-hi enviaran l’Annex 3 complimentat i aquella
documentació addicional que es consideri que aporta informació sobre els punts
enunciats. El total de documentació no podrà superar les 100 planes impreses.
c) Es convocarà a les empreses participants per una presentació d’un màxim de 120 minuts
amb l’Oficina del Pla Director dels Sistemes d’Informació de Salut, on es comentaran, de
la solució proposada, els aspectes que es considerin rellevants i on s’haurà de presentar,
per part de les empreses participants, un cas d’ús de gestió de vacunes, simplificat i
definit pel propi participant a la CPM i on es faci ús dels elements de la plataforma que es
presentin. Aquest cas d’us es presentarà sobre una sandbox que quedarà a disposició de
l’Oficina del Pla Director durant 30 dies i mitjançant una maqueta demostrant els
elements sobre els que es desenvoluparia la plataforma que no estiguin inclosos al
sandbox. Si es consideren necessaris aclariments addicionals, es podrà convocar una
segona sessió amb una agenda de punts concrets a tractar. Per aquells participants que
no disposin de una plataforma sandbox, hauran de presentar una proposta per escrit,
funcional i tècnica, que inclogui la seva aproximació al mateix cas d’ús, gestió de
vacunes, amb la plataforma que tinguin disponible o amb les peces previstes a
desenvolupar en el seu full de ruta dels propers 6 mesos.
d) S’elaborarà també un resum final que serà publicat en la mateixa pàgina web del perfil del
contractant (Plataforma de contractacions de la Generalitat). El resum exposarà les
conclusions i no contindrà mencions a marques, fabricants, productes o qualsevol tipus
d’informació confidencial.
Un cop finalitzada la consulta i realitzat i publicat l’informe final, el CTTI es reserva el dret de
convocar o no una licitació posterior per a la prestació parcial o total de l’objecte de la consulta
preliminar del mercat.

4.2

Termini i lloc de presentació

A partir de la data de publicació de l’anunci d’aquesta consulta, les entitats interessades a
participar-hi disposen fins el 30/09/2021 per enviar l’annex 3 complimentat i aquella
documentació addicional que es consideri que aporta informació sobre els punts enunciats a
l’adreá de correu electrònic: cpm.ctti@gencat.cat. Per a qualsevol dubte o pregunta, els
participants s’han d’adreçar al mateix correu electrònic.
Les presentacions es realitzaran a Barcelona a la data comunicada a cada empresa que hagi
presentat oferta, amb un mínim d’una (1) setmana d’antelació. Presencialment o si es requereix
per part de l’empresa es podrà realitzar remotament.
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Condicions del desenvolupament de la consulta preliminar al mercat

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el marc
d’aquesta consulta es garantirà la no restricció de la competència i el compliment dels principis
generals de transparència i publicitat, i d’igualtat de tracte i no discriminació, sens perjudici de les
garanties de confidencialitat.
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Per l’anterior, aquesta consulta no comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació del
contracte per a les empreses que hi hagin participat. Així mateix, la no participació en aquesta
consulta no suposarà cap desavantatge per a les futures empreses licitadores respecte del
procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti posteriorment.
A través del perfil del contractant Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya
(endavant CTTI), allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, es donarà publicitat
i transparència de les actuacions i dels resultats d’aquesta consulta, amb el propòsit de que
esdevinguin accessibles a tots els operadors econòmics interessats. Així com la publicació de la
consulta a mercat en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment de
tramitació de la consulta es pot adreçar per escrit, enviant un correu al CTTI a la següent adreça
electrònica: cpm.ctti@gencat.cat En el correu electrònic s’haurà d’indicar la persona de contacte,
telèfon i adreça electrònica.

5.1

Caràcter no vinculant i informatiu

Aquesta consulta no és vinculant a efectes contractuals. S’entén que les propostes presentades
pels participants en el qüestionari de la consulta o en les reunions mantingudes són merament
informatives, de manera que ni CTTI ni les empreses participants hi adquireixen cap compromís.
El caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació en aquesta consulta
no impedeix la presentació d’ofertes en la licitació que pugui dur‐se a terme amb posterioritat, ni
en compromet el contingut. Així mateix, les possibles despeses econòmiques derivades de la
participació en la consulta són a càrrec dels participants.

5.2

Confidencialitat

D’acord amb el que disposa l’article 115.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no revelarà als
participants les solucions proposades pels altres participants, essent les mateixes únicament
conegudes íntegrament tper ell.
El CTTI, així mateix, es compromet a guardar la confidencialitat requerida, si s’escau, per les
entitats consultades, amb el benentès que no és possible fer declaracions genèriques de
confidencialitat i que qualsevol declaració de confidencialitat ha de respondre al secret comercial
o industrial.
Així mateix, es garantirà el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (UE)2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
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Informe final de resultats

Finalitzada la consulta s’elaborarà un informe final en el que contaran les actuacions realitzades.
L’informe final de resultats serà accessible per a tots els interessats a través del perfil del
contractant del CTTI, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En la seva
elaboració es respectarà el règim de confidencialitat corresponent sol·licitada per l’empresa que
ha realitzat la presentació de la proposta. A tals efectes, no s’admetran declaracions genèriques
de confidencialitat.
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Aquest informe s’incorporarà a l’expedient dels procediments de licitació que es puguin iniciar
posteriorment.
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Context de la necessitat

En els ANNEXs es detallen els elements de la situació actual del context actual del servei i àmbit
de la plataforma objecte de la consulta i es detalla les parts concretes de la consulta que es
realitza:


Annex 1:
Context de Serveis i de Sistemes d’Informació del Sistema de Salut de Catalunya en el
que s’haurà d’implementar la plataforma



Annex 2:
Guia per respondre a la Consulta Preliminar de Mercat
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