ANUNCI DE LA CONSULTA PRELIMINAR I OBERTA AL MERCAT
Creació i implementació d’una plataforma digital per a la detecció, comunicació
i intervenció en la població adolescent i adults joves que pateixen o tenen risc
de patir un trastorn psicòtic.
Un projecte de Compra Pública Innovadora
La consulta preliminar al mercat té la finalitat d’identificar i conèixer les
tendències existents, les característiques tècniques i les condicions de mercat per
tal de poder tramitar la licitació amb el màxim d’informació.
1. Entitat adjudicadora i dades per l’obtenció de la informació
a. Organisme: Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en endavant PSSJD
b. Domicili: C/ Dr. Antoni Pujadas, 42. 08830 Sant Boi de LLobregat
e. Telèfon: 936406350
g. Adreça electrònica: cpi_pippep@pssjd.org
h. Adreça del perfil de contractant residenciat a la Plataforma de serveis de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vi
ewDetail&idCap=58662032&cap=Parc%20Sanitari%20Sant%20Joan%20de%20D%E9u
i. Persona de contacte: Pere Serrat Quintana. Director de Sistemes d’Informació
2. Objecte del contracte, valor estimat i informació associada
a. Objecte: Desenvolupar un nou model assistencial més atractiu, més proper e
integrador en l’assistència als joves (14-35 anys) que pateixen o estan en risc
de patir un trastorn psicòtic, amb la finalitat de millorar l’actual qualitat
assistencial en la psicosi incipient.
b. Valor estimat del contracte: 363.816,60€ (IVA exclòs)
c. Àmbit geogràfic: Autonòmic
d. Data prevista d’inici dels procediments de licitació: juliol 2020
3. Programa de compra pública de innovació
Aquesta iniciativa ha estat acceptada en el marc de la convocatòria per a l'any
2017 de la línia d'ajuts a projectes de compra pública d'innovació impulsats per
entitats titulars de centres pertanyents al sistema sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya (ref. BDNS 358.200), i forma part del Programa de Compra
Pública d'Innovació de la RIS3CAT (d'ara en endavant Programa de CPI) que
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:
• Eix 1. Impuls dels set àmbits sectorials líders que, pel seu pes i potencial, poden
actuar com a activadors de la recuperació econòmica i de la reorientació de
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l'economia catalana cap a un model de creixement més intel·ligent, sostenible i
integrador, encaixant en aquest eix les indústries de la salut i ciències de la vida.
• Eix 3. Aposta per les tecnologies facilitadores transversals com a principal
instrument transformador del teixit productiu i generador de noves oportunitats
científiques, tecnològiques i econòmiques. Les sis tecnologies facilitadores
transversals prioritàries de la RIS3CAT són: TIC, nanotecnologia, materials
avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada.
El Programa de CPI, coordinat des de la Direcció General de Promoció Econòmica,
Competència i Regulació, té com a objectiu principal impulsar la demanda
d'innovació per part de l'Administració Pública mitjançant el disseny i l'execució de
projectes pilot demostradors i innovadors que:
• tinguin un impacte mesurable i rellevant en la millora de l'eficàcia i
l'eficiència de la despesa sanitària pública de Catalunya i en la millora dels
serveis públics de salut,
• tinguin escalabilitat a altres administracions públiques de Catalunya o
altres territoris,
• tinguin un impacte mesurable i rellevant en la millora de la competitivitat
i la capacitat
innovadora,
• tinguin en compte tot el cicle de vida del producte o servei,
• siguin viables tècnica i financerament.
Aquesta iniciativa comptarà amb el finançament del FEDER (veure apartat 15 del
present document), que s'emmarca en l'estratègia de la RIS3CAT i en el programa
operatiu FEDER Catalunya (2014-2020); atès que compleix l'objectiu específic
1.2.1: impuls i promoció d'activitats de R + I liderades per les empreses, suport a la
creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la CPI, que està inclòs dins
la prioritat d'inversió PI 1.2 i l'objectiu OT 1, el que pretenen potenciar la recerca,
el desenvolupament tecnològic i la innovació.
Per tal d'arribar a una definició completa de la licitació, d'acord amb els requisits
de la Compra Pública d'Innovació, es procedirà a realitzar una Consulta Oberta en
el Mercat prèvia al procés de licitació.
4. Objectius del projecte
1. Detectar precoçment els possibles casos de psicosi incipient en població
general:
1.1 Incrementar la detecció i captació de nous pacients diana.
1.2 Millorar el coneixement dels recursos comunitaris.
1.3 Augmentar el coneixement sobre la malaltia mental als i les afectats
i a tota la ciutadania.
1.4 Disminuir l’estigma social de la malaltia.
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2. Avaluar l’efectivitat de les noves TICs en el tractament de les persones amb
Estat mental d’alt risc (EMAR) i un primer episodi psicòtic en:
2.1 L’adherència al tractament.
2.2 La consciència de malaltia i l’insight cognitiu.
2.3 L’aïllament i contacte social.
2.4 Riscos individuals (consum de tòxics, agressions, autoagressions...).
2.5 Apoderament dels i les usuàries.
2.6 La implantació de teràpies psicològiques basades l’evidència.
2.7 La satisfacció dels usuaris amb l’eina.
3. Avaluar l’efectivitat de les noves TICs en el suport a les famílies:
3.1 Satisfacció amb l’eina.
3.2 La càrrega familiar.
3.3 Contacte més fluid amb els i les professionals.
4. Avaluar la satisfacció dels i les professionals amb les noves TIC pel
tractament de persones amb EMARS o primers episodis psicòtics.
5. Context
Un dels principals objectius en la millora de la salut mental pública és la detecció i
intervenció precoç en els casos d’EMAR (Estats Mentals d’Alt Risc) i PEP (Primers
Episodis Psicòtics), així com en el període crític de recaigudes (els 5 anys
posteriors) per tal de millorar l'accessibilitat, l'adherència i el pronòstic d’aquests
trastorns (PDSMIA de Catalunya 2017-2020).
En una gran majoria de casos, la població diana es troba en la franja d'edat
adolescent i adult jove. Tanmateix, les estructures i procediments habituals
d'atenció no són “amigables” per aquest grup de població, per la qual cosa resulta
difícil aconseguir que hi accedeixi, que es vinculin i per tant s'adhereixi al
tractament.
La utilització de les TIC, especialment gràcies a l'accessibilitat dels smartphones, i
la utilització d'aplicacions que continguin elements de videojoc i tècniques de
“game design”, és probablement la millor via per arribar a la població diana.
Aquest projecte es basa en el principi que mitjançant la "gamificació" de les
intervencions es pot aconseguir la fidelització dels usuaris/es i la millora de
l'adherència al tractament, i així disminuir els riscos de l’abandonament i per tant
de la cronificació del trastorn.
Antecedents i estat actual del tema:
Els trastorns mentals són la principal causa de discapacitat entre els joves. Suposen
una càrrega pels sistemes de salut superior a la que per exemple causen les
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malalties infeccioses, les parasitàries i fins i tot que les lesions en accidents de
trànsit.
Per altre part, és alarmant l’alta taxa de desvinculació dels adolescents i joves de
la xarxa de salut mental. La bibliografia posa en evidència que fins a un 50% dels
pacients adolescents i joves en tractament especialitzat, acaben desvinculant-se
del tractament (Lal i Malla, 2015; Lloyd-Evans, Sweeney, Hinton, Morant et al,
2015).
Aquestes dades posen de manifest la necessitat d’un canvi de model assistencial en
salut mental, on la població jove-adolescent sigui la diana de les intervencions
preventives, diagnòstiques i de tractament.
Existeixen diferents iniciatives que tenen per finalitat optimitzar els programes
d'atenció precoç en la psicosi (Lal i Malla, 2015). Les millores que permeten
afavorir la vinculació inclouen una bona aliança terapèutica i una priorització de la
voluntarietat del/la pacient, dins d'un enfocament col·laboratiu pacient-serveis
professionalitzats (Lecler, Noto, Bressan P i Brietzke, 2015). També s'han
desenvolupat equips clínics mòbils que es desplacen a la comunitat, com una
manera d'acostar l'atenció a la persona, i adaptar-se a les seves necessitats, la seva
quotidianitat i el seu ambient (Baumann, Crespi, Marion-Veyron, Solida, et al,
2013).
La tendència és a un abordatge obert, que proveeixi d'informació clara i
assequible, que faciliti el desenvolupament de relacions entre pacients, i que
millori la comunicació entre pacient i professionals (Bonsack, Pfister i Conus, 2006)
amb un contacte continuat i freqüent (Schimmelmann, Conus, Schacht, McGorry et
al, 2006).
Des d'aquest nou paradigma de model de tractament proper i atraient pel pacient
jove, les eines de comunicació que inclouen les noves tecnologies es plantegen com
un vehicle de comunicació essencial en la societat actual, ja que s'acosten al
llenguatge habitual de l'adolescent i li permeten comunicar-se en un context
familiar, atractiu i còmode, en un marc on l'accessibilitat i disponibilitat a la
informació, al professional, i als iguals és més àgil, ràpida, efectiva i eficient.
Podem definir l’e-Mental Health Care com l’ús de les tecnologies de la informació i
la comunicació per millorar i donar suport a la Salut Mental, incloent l’ús de
recursos d’internet, xarxes socials i aplicacions mòbils. La literatura destaca que
aquest tipus d’intervencions emergents podrien ser cost-efectives i d’altra banda
reduir les dificultats d’accessibilitat, geogràfiques, socials i en el moment en què
es necessiten, el “mental Health gap”, sense substituir les intervencions
tradicionals (Villani & Kovess-Masfety 2017).
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La gran utilització i disponibilitat de telèfons mòbils (s’estima que la penetració
global dels telèfons mòbils a finals de 2015 era 97%) fa que l’interès per la mHealth
per apropar les intervencions i donar suport a la salut sigui més elevada que mai.
Les intervencions online i via mòbil (smartphones, sms, alertes i apps) han
demostrat ser acceptables i han mostrat la seva eficàcia en la millora de les
pràctiques d’autocura en individus en un ampli camp dins l’àmbit de la salut, han
permès implementar intervencions basades en l’evidencia per a la promoció de
comportaments saludables (deixar de fumar, activitat física, ansietat,
depressió....) i reduir les barreres associades amb l’accés als serveis de salut
mental, havent demostrat també ser viables, acceptables i efectives per un gran
nombre de trastorns mentals (Berry et al. 2016). Entre els beneficis que es
mencionen s’inclouen la facilitat d’ús, l’accessibilitat i el fet de ser potencialment
menys estigmatitzants. Tenen a més la potencialitat de disminuir els costs de la
cura de salut i ofereixen opcions per poder ajudar al diagnòstic, faciliten
l’avaluació i monitorització de símptomes en temps real (Areàn et al. 2016; Torous
& Roux 2017) i la implementació de tractaments innovadors dirigits a un ampli rang
de malalties (Gay et al. 2016).
Malgrat els reptes que sorgeixen a l’intentar implementar E Health relatius al
pacient, els clínics i el sistema, el fet que es pugui compartir, a través dels
dispositius, a diferents professionals i nivells d’atenció informació generada pel
propi pacient via accés remot ajuda a coordinar l’atenció, estimula el self
management, millora la satisfacció del pacient amb l’atenció i redueix els costos
de les intervencions (Treisman et al. 2016) .
Els nivells d’adherència a aquestes intervencions són alts situant-se en un rang
entre un 60-100% (Killikelly et al. 2017).
En els joves que presenten un primer episodi psicòtic, internet i les noves
tecnologies són una via prometedora per millorar l’accés, incrementar la vinculació
i la qualitat dels serveis de salut mental, donat el paper que les noves tecnologies
tenen a les seves vides. Un estudi canadenc recent (Abdel-baki et al. 2017)
realitzat amb una mostra de joves que rebia tractament en un equip d’intervenció
primerenca conclou que l’ús d’internet i dels diferents dispositius tecnològics pels
joves amb primer episodi psicòtic és similar a l’ús que fan els joves de la població
general de la mateixa edat. La tecnologia pot ser utilitzada com a suport i
complement i pot ser utilitzada per proporcionar informació, portar a terme
cribratges i valoracions, avaluar símptomes i comportaments, portar a terme
intervencions psicosocials i proporcionar el suport dels iguals. Els serveis que
incorporen tecnologia online ofereixen un format menys intensiu i presenten taxes
de vinculació més altes (Lal et al. 2015). Molts d’aquests joves busquen a internet
informació, serveis i suport (fonamentalment d’iguals que estan patint el mateix),
prèviament a accedir als serveis, i ho continuen fent fins i tot un cop vinculats com
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a complement als serveis que reben en persona. El món virtual els proporciona un
sentit de privacitat, respostes ràpides, major confort i control sobre el que
expressen, en ell experimenten menys vergonya i se senten menys exposats
emocionalment (Lal et al. 2016).
6. Descripció general
Es proposa generar un instrument capaç d’apropar els tractaments demostrats
efectius a aquest segment de població i fidelitzar-lo, així com millorar i integrar els
registres clínics i esdevenir un medi de comunicació eficaç entre pacients com a
iguals, i entre professionals i pacients.
L’instrument haurà de combinar el format amigable i “gamificat” amb el rigor
tècnic de les propostes de tractament, permetre la seva actualització periòdica i
resultar de fàcil maneig i accessibilitat des de qualsevol plataforma digital.
Es pretén cercar una sinèrgia entre els coneixements tècnics respecte a les
propostes de tractament basades en l’evidència i els coneixements tecnològics
derivats de les TIC’S, per obtenir, en un format adaptat al segment de població a
qui va dirigit, un instrument amb funcions preventives, informatives, terapèutiques
i de comunicació.

Resultats esperats:

La utilització de les TICS en el Programa d’Intervenció Precoç en Primers Episodis
Psicòtics (PIPPEP) del PSSJD, contribuirà a:







Major accessibilitat a la informació verídica relacionada amb la prevenció de
malalties mentals, concretament PEPs, en la població general que ajudarà a
prevenir possibles casos incidents, detecció precoç de nous casos i reducció del
estigma.
Millora en la vinculació (adherència) dels i les pacients i les seves famílies.
Participació més activa en el seu tractament que revertirà en una millora clínica
i funcional en els i les pacients.
Major atenció clínica i més específica en quant als tractaments oferts que es
relacionarà amb millors taxes de recuperació i remissió.
Major ús dels recursos comunitaris i menor ús de recursos d'urgència i
hospitalaris i en general fa que esperem que el pronòstic sigui millor.

Especificacions tècniques del projecte


Ha de proporcionar mecanismes senzills que permetin la comunicació entre el
pacient, el seu entorn i els professionals assistencials. Permetent tant la
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consulta de dades i informes emmagatzemats com la interacció síncrona entre
usuaris (trucades, videotrucades) o asíncrona (xats, billboards).
Ha d’establir mecanismes de seguiment regular de les àrees a valorar que
monitoritzin periòdicament l’estat del pacient en la seva vida quotidiana i que
millorin el registre de les avaluacions periòdiques de l’estat dels usuaris. En el
moment en què el sistema detecti una anomalia greu podrà utilitzar els sistemes
de comunicació abans esmentats per posar-se en contacte amb el professional
referent.
Ha de desenvolupar un sistema de teràpies psicològiques basades en l’evidència.
Aquest inclourà l’entorn front-office, que acompanyarà al pacient mentre
aquest executi els exercicis com la part de back-office que permetrà al
professional l’assignació de les activitats prescrites i mitjançant els mòduls
d’avaluació i anàlisi per conèixer l’estat i l’evolució dels pacients al seu càrrec.
Ha de presentar un entorn d’aspecte "gamificat" i per tant atractiu per als
usuaris, mentre que s’aplica el màxim rigor al disseny dels exercicis perquè
treballin les àrees prescrites i a l’anàlisi dels resultats per maximitzar-ne
l’eficàcia a la vegada que es redueix el temps requerit per a la gestió de cada
pacient.
Ha de ser accessible des de qualsevol plataforma: Smartphone, tauleta o
ordinador independentment del sistema operatiu utilitzat.
La plataforma ha d’estar integrada amb la història clínica electrònica (HCE) de
l’entitat (que té com a base el sistema SAP/e-cap, utilitzat majoritàriament pel
sistema de salut català) de manera bidireccional. Extraurà les dades en temps
real de les consultes (cites pendents, realitzades i informes), agendar i registrar
els contactes realitzats entre pacient i professional i bolcar a la HCE els
resultats de les avaluacions periòdiques i dels exercicis d’estimulació cognitiva.
L’accés al Portal ha de ser accessible via Web i App de l’entitat (PSSJD), i com
enllaç dins l’espai digital de salut del CatSalut La Meva Salut.
Ha de complir els requeriments del Reglament de la llei de protecció de dades.
La comunicació pacient-professional ha de ser privada, encriptada i segura. Ha
de garantir la correcta identificació dels usuaris de l’aplicació.

7. Elements del projecte
Tots els continguts hauran d’expressar-se almenys en català, castellà i anglès. Es
proposen 5 lots:
LOT 1 : Creació de contingut específic en psicosi
Definició grup de treball d’apartats i continguts
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Bloc psicoeducatius (per població general i famílies)
Bloc intervenció (usuaris/es)
Adaptació material disponible i d’altres idiomes
Directori de serveis, com contactar
Experiències en primera persona
Continguts xarxes socials. Creació guia.
Checklist d’autoavaluació i recomanacions.
Determinació d’escales d’avaluació i definició de situacions de risc
(generació d’alarmes)
 Definició del model de continuïtat en relació als continguts
LOT 2: Portal (web) + continguts amb itineraris psicoeducatius / informatius.
Accés obert a població general.
Creació web. Disseny atractiu, interactiu i gamificació
 Bloc psicoeducatiu dirigit a pacients. Itineraris adaptats als
interessos i respostes de l’usuari
 Bloc psicoeducatiu dirigit a famílies
Itineraris adaptats als
interessos i respostes de l’usuari
 Enllaços a xarxes socials, webs relacionades, links diversos
 Directori de serveis, com contactar
 Experiències en primera persona
 Accés al Xatbot des de la web:

Sistema d’autoavaluació atractiu (checklist) i amb
recomanacions

Creació o adaptació de materials de continguts i escales
 Definició del model de continuïtat en relació a la plataforma.
LOT 3 : Plataforma web + app. Accés per a pacients identificats.
Creació web-app. Disseny atractiu (gamificació). Característiques:
 Accés des de la web-app, des del mòbil.
 S’hauria d’accedir amb credencials, els pacients tindrien accés a
tot, les famílies també a una part des de la web. Consentiment del
pacient per accés d’ell mateix i de la seva família.
 Integració amb gadgets i/o dispositius mèdics domèstics
 Monitoratge dels símptomes: Hauria de recollir resposta a
qüestionaris i preguntes gamificades i tot això s’hauria d’integrar
via interfície d’integració (API) a les dues histories clíniques (SAP/
ECAP) i a la plataforma “La meva salut”. El pacient podrà triar què
vol contestar abans entre el conjunt de qüestionaris assignats que
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estaran classificats per temàtica. També s’ha de mesurar la
satisfacció.
Recollir efectes secundaris de fàrmacs.
Recollir: patró de descans nocturn
amb dispositius o altres
alternatives, activitat que té el mòbil (si és actiu amb xarxes
socials per exemple sense veure el contingut), geolocalització, FC,
activitat física i radi de moviments.
La plataforma ens hauria de donar un resum de tot el que reculli i
hauria d’integrar via APIs a la HC (sigui SAP o sigui ECAP) . Aquest
resum seria com un diari que el pacient també hauria de poder
veure des de la plataforma de cara a millorar el seu insight. Resums
periòdics amb gràfiques que permeti veure la evolució.
Facilitar estratègies d’afrontament davant la presencia de
símptomes mitjançant recursos audiovisuals o altres recursos (que
prèviament hagin estat demanats els permisos).
Definir alarmes per pacient en funció de respostes, símptomes
monitoritzats i presa de medicació, etc . Oferir possibilitat de menú
per qui ha de rebre i gestionar les alarmes.
La plataforma haurà de ser accessible des de l'apartat de Tràmits i
serveis de ”la meva salut", l'espai digital personal del Departament
de Salut. https://lamevasalut.gencat.cat/
Des de la plataforma podries entrar o programar
xat i/o
videoconferència amb els terapeutes.
Gamificació d’alguns qüestionaris ,del monitoratge dels símptomes
i visualització del nivell d’ acompliment dels qüestionaris tot
comparant-se amb ell mateix (propis objectius) i amb la resta de
participants.
Creació d’un apartat d’eines psicològiques terapèutiques que siguin
per prescripció dels i les terapeutes.
Gestió i autorització dels continguts externs de material
psicoeducatiu i terapèutic.
Definir model de continuïtat
Model de llicenciament i evolució.
Determinar on es guarda la informació
Alertes i avisos:
o Alertes: Si una sèrie de variables (que haurien de constar a la
HC) es donen s’ha d’enviar alarma ja sigui un correu
electrònic o un altre tipus d’avis als terapeutes.
o A més de forma asincrònica el o la pacient hauria de poder
rebre avisos en forma de recordatori per fer les tasques que
tingui pendents aquell dia, aquests recordatoris no haurien de
desaparèixer fins que s’hagin fet les tasques, també avisaria
de nou material psicoeducatiu, etc. a la web.
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LOT 4 : Adaptació historia clínica (SAP ish i ish.med) a la interfícies de la
Plataforma web + app. Accés per a pacients identificats.
Creació interfícies d’integració:














Dades pacients
Dades professionals
Log d’accessos
Formularis
Constants
Agendes
Creació de moviments i prestacions
Curs clínic
Alertes
Informes
Justificants
Diagnòstics
...

Desenvolupaments a Sap de webservices o oData amb la utilització de motors
d’integració i creació de logs i alarmes.
LOT 5: Recursos i Continguts:
 Creació de vídeos propis (primera persona, psicoeducatius, material
terapèutic, possibilitat de disposar d’actors/actrius...), adaptació
vídeos estrangers: cost de càmera, edició, traducció, subtitulació
etc (intern o externalitzar).
Pressupost per un vídeo propi al trimestre i un vídeo extern al mes.
(2-4 minuts)
 Acompliment del reglament de protecció de dades
 Creació de material visualment atractiu per a joves
 Creació del logo i copyright del logo de l’APP (PSSJD tindria la
propietat industrial del logo i protecció intel·lectual)
 Adaptació de material terapèutic en llenguatge amigable a la
població jove.
8. Pla de gestió de riscos
Per poder garantir la bona execució dels treballs i poder preveure i gestionar
adequadament els riscos, contratemps o incidències durant el projecte es
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demanarà un pla de gestió dels riscos al proveïdor que haurà de ser lliurat i
consensuat a l'inici dels treballs del projecte.
Aquest document ha de contenir una llista amb els possibles riscos que el/s
proveïdor/s puguin preveure, així com els riscos que el PSSJD posi de manifest, una
valoració de la probabilitat que aquests riscos puguin ocórrer, l'impacte que poden
tenir, quines mesures es prendran en cas que es produeixin els riscos i com
informar dels mateixos a tots els actors del projecte que estiguin implicats.
9. Formació
El projecte ha de contemplar la transferència de coneixement tecnològic suficient
pel manteniment i configuració de la plataforma.
La parametrització de nous qüestionaris i reculls de variables clíniques ha de
poder-se fer per professionals del PSSJD.
El projecte ha de contemplar la formació en primera fase als professionals
assistencials que utilitzin les plataformes.
10.

Propietat Intel·lectual

La propietat intel·lectual dels continguts exposats en el portal i la lògica clínica,
qüestionaris, catàlegs que s’implementin en la solució i que siguin desenvolupats
per el PSSJD, seran del PSSJD, en el cas que sigui desenvolupat per un altre
proveïdor assistencial, la propietat intel·lectual serà d’aquest proveïdor. Qualsevol
altre situació ha de ser negociada entre les parts. Es negociarà de bona fe la
propietat industrial del producte entre les parts.
11.

Manteniment i evolució de les plataformes

L’evolució dels continguts serà responsabilitat del PSSJD. Els proveïdors ofertants
hauran de fer propostes d’evolució del sistema. Els proveïdors hauran de fer
proposta sobre el manteniment correctiu i evolutiu.
12.

Propostes econòmiques

La proposta econòmica ha de contemplar l’ús il·limitat de professionals i usuaris.
Es poden presentar diferents models de finançament que garanteixin la viabilitat
econòmica del projectes i la seva possible escalabilitat.
Els ofertants podran optar a lots separats complerts o al total de la proposta.
També poden presentar-se associats per a l’acompliment total del lot o la
proposta.
13.

Metodologia i condicions de la Consulta Oberta al Mercat
11
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El PSSJD vol posar de manifest que aquesta consulta no és vinculant a efectes
contractuals. El termini per participar a la consulta finalitzarà a les 15 hores del 30
de juny de 2020.
Els interessats poden participar en la consulta omplint total o parcialment el
qüestionari inclòs en aquest document i enviant-lo per correu electrònic a l'adreça
cpi_pippep@pssjd.org. En cas que l'arxiu sigui de grans dimensions, s'acceptarà el
lliurament en suport digital en horari de matins a l'àrea de secretària de la Direcció
General de PSSJD (C/ Dr. Antoni Pujadas, 43 de Sant Boi de Llobregat).
La secretària de la direcció general del PSSJD s'ubica en la 2a planta de l’Edifici
Sant Josep. També poden enviar documentació tècnica complementària al
qüestionari per informar l'autoritat contractant sobre les últimes innovacions i
tecnologies que pot oferir el mercat o altres dades que permetin millorar la
definició dels criteris tècnics del plec de licitació i / o facilitar l'avaluació dels
resultats.
Tota la informació que s'enviï s'utilitzarà (de manera no vinculant) exclusivament
per el propòsit de la realització d'aquesta consulta en el mercat. El PSSJD, llevat
del que disposat a continuació sobre el tractament de dades personals, es
compromet a no revelar a tercers la informació recollida en el present document.
Desenvolupament de la consulta preliminar oberta al mercat:
a) Consulta prèvia al mercat: Es publica en la plataforma del contractant de la
Generalitat de Catalunya la documentació relativa a la consulta. Dins el
termini especificat, els participants podran fer arribar les seves aportacions.
No obstant això, per la resolució de qualsevol dubte durant el període
d'aquesta consulta, els interessats la podran formular per escrit, enviant un
correu electrònic a cpi_pippep@pssjd.org. Cal que al correu indiquin:
persona de contacte, telèfon i correu electrònic. Les respostes es publicaran
a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
b) Sessions posteriors. El PSSJD es posarà en contacte amb totes les empreses
que hagin contestat a l’anunci, per concertar una reunió individual en la
qual cada empresa podrà fer una presentació de la proposta de 30 minuts.
Aquestes reunions tindran lloc durant la segona quinzena del mes de juliol i
la seva convocatòria serà publicada a la Plataforma de contractacions de la
Generalitat. Així mateix, en aquest període, els tècnics responsables de la
consulta podran sol·licitar aquella documentació complementària que
considerin necessària.
c) S'elaborarà un resum final que serà publicat a la mateixa pàgina web del
perfil del contractant (Plataforma de contractacions de la Generalitat). El
resum exposarà les conclusions i no anomenarà marques, fabricants,
productes o qualsevol tipus d’informació identificadora i/o confidencial.
15. Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal
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En compliment del Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPDUE) i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, així com de la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, (LOPD-GDD), es deixa constància dels punts següents:
a) La documentació requerida per participar en aquesta Consulta oberta al Mercat
conté únicament les dades de caràcter personal necessàries per participar, i la
finalitat i motiu de tractament resideix en les gestions pròpies de la Consulta.
b) Quant a les dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors,
personal tècnic, col·laboradors, etc.) que contingui la informació presentada per
les entitats interessades, els participants garanteixen que prèviament han obtingut
el consentiment de les persones afectades per facilitar la informació completa per
tal de participar en aquesta Consulta.
c) Les dades de caràcter personal relatives als interessats o el seu representant, en
cas que sigui una persona jurídica, així com les de tercers que derivin de la
presentació d'ofertes, tenen la finalitat d'obtenir les dades suficients per a dur a
terme el procediment objecte d'aquesta Consulta. Les entitats respondran de
l'exactitud i la veracitat de totes les dades personals facilitades.
d) Les persones interessades o afectades poden exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint un escrit al
responsable del tractament de les dades esmentat en la direcció indicada a l'anunci
previ, adjuntant a l'escrit una còpia del DNI o qualsevol altre document oficial que
acrediti la identitat de la persona que exerceix el dret. També es pot exercir
enviant un correu electrònic a proteccio_dades@pssjd.org, adjuntant a l'escrit una
còpia del DNI o qualsevol altre document oficial que acrediti la identitat de la
persona que exerceix el dret.
e) Així mateix, les persones interessades o afectades poden dirigir les reclamacions
derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal, en primera
instància al Delegat de Protecció de Dades del PSSJD a la mateixa adreça postal
que es menciona en l’apartat anterior, o per correu electrònic a
oficina_dpd@pssjd.org. En segona instància poden reclamar davant de l’ Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat) o davant de l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
f) Les dades es conservaran durant tot el període de vigència de la Consulta. Un
cop finalitzat el termini, les dades es conservaran degudament bloquejades durant
el termini de prescripció de les accions derivades de la Consulta per a la
formulació, exercici o defensa de reclamacions i per al compliment de les
obligacions legals aplicables. Aquest termini de conservació es determina d'acord
amb la legislació aplicable en cada moment.
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Les entitats s'obliguen a complir totes les obligacions establertes en el marc legal
de protecció de dades vigent, RGPD-UE i la LOPD-GDD.
Amb la remissió del qüestionari vostè accepta el tractament de les dades personals
enviades.
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