CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT
RE-DISSENY DEL MODEL D’ATENCIÓ A MALALTS DE LLARGA DURADA
COL·LABORATIU I PARTICIPATIU
QUE INTEGRI ELS ÀMBITS DE SALUT I SOCIAL
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1
1.1

INTRODUCCIÓ
Antecedents

Arran de la crisi sanitària i social provocada per la pandèmia de COVID-19, el Parc
Sanitari Pere Virgili (en endavant PSPV), proveïdor públic d’atenció primària i
sociosanitària, està valorant l’evolució de l’actual model d’atenció sanitari per a pacients
que requereixen de tractaments de llarga durada (com p.ex. COVID persistent, amb
seqüeles de COVID-19, grans i amb malalties cròniques (PCC, MACA),...).
Amb aquesta visió, el PSPV porta un temps analitzant diferents experiències
internacionals, el marc actual i de relació dels àmbits sanitari i social, el feed-back
obtingut dia a dia per part dels diferents professionals i pacients del PSPV, les diferents
eines tecnològiques existents al mercat (atenció mèdica remota al domicili,
monitorització, digitalització i analítica de dades,..) que s’estan implantant àmpliament a
Catalunya sobretot arran de la crisi del COVID-19.
D’aquest anàlisi del context actual es determina que l’actual model permet punts de
millora per a l’evolució cap a un nou model que contempli la integració sanitària i social,
la implantació de dinàmiques de treball col·laboratiu i que apoderi d’una manera més
marcada al pacient i al seu entorn, aconseguint millorar la satisfacció dels professionals
i l’experiència dels pacients i una millor utilització dels recursos sanitaris i socials.
Amb aquesta visió, el resultat més directe que es persegueix amb aquesta transformació
del model és el de mantenir al pacient el màxim de temps possible al seu domicili, reduint
l’estrès, les complicacions i el cost en el àmbit hospitalari, tenint en compte les
necessitats sanitàries i socials del pacient, fent que el pacient se senti més confortable
(al trobar-se en un entorn que li és totalment familiar) i incrementant la sostenibilitat del
sistema global (compartició de recursos sanitaris i socials, reducció d’espais hospitalaris
necessaris a llarg termini,...). Per aconseguir aquest resultat cal assolir els següents
objectius:



Agilitzar altes hospitalàries i evitar reingressos, mitjançant l'activació precoç d'un
dispositiu d'atenció domiciliària, sanitària i social, amb caràcter transitori o revisable.
Evitar ingressos, mitjançant un model d'atenció proactiu, a partir d'una valoració
integral compartida i un pla de treball individualitzat i participat pels usuaris.

Donat que es vol evolucionar cap a un model d’atenció innovador, per tal de poder
ajustar una possible licitació a futur, es procedeix a realitzar la present consulta prèvia
a mercat (en endavant CPM), que no representa cap tipus de compromís contractual ni
per part del PSPV ni per part de les empreses o entitats que responguin a aquesta
consulta.
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1.2

Objectius de la consulta a mercat

Els objectius de la present consulta oberta a mercat són els següents:







Informar al mercat de les iniciatives en les que està treballant al PSPV, per tal
d’aconseguir una participació més àmplia en cas que es realitzi una licitació a futur.
Conèixer les experiències prèvies i conèixer el context que tenen les empreses pel
que fa al model d’atenció actual a Catalunya, models d’atenció a nivell nacional o
internacional que prevegin la integració sanitària i social i/o l’apoderament de les
persones (atenció més centrada en els pacients, pro activitat,...), implantacions en
les que s’ha participat,...
Conèixer les experiències prèvies, característiques, qualitat,...de les eines de suport
tecnològic existents al mercat o propostes de desenvolupament en base als
coneixements del sector sanitari i social.
Permetre als possibles interessats formular comentaris i suggeriments que es poden
tenir en consideració per part de l’òrgan de contractació en cas que es prepari una
licitació a futur, tant pel que fa al model d’atenció (operativa, procediments,
recursos,...) com per les eines tecnològiques sobre les que sustentar aquest model.
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2

OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI REQUERIT

L’objecte de la consulta consisteix en la definició, implantació i avaluació d’un nou model
d’atenció enfocat a persones que requereixen de tractaments de llarga durada (que en
un alt percentatge són persones de + de 65 anys). Això implica:


Definició i disseny d’un nou model d’atenció sanitària i social integrades, que
estigui dissenyat de manera col·laborativa i participativa i que estigui orientat a
mantenir el màxim de temps possible a les persones al domicili (garantint la qualitat
i seguretat de l’atenció). La definició i disseny han de tenir en compte aspectes com
la identificació dels diferents rols i funcions de cada participant, incorporació de
components innovadors que permetin optimitzar i millorar la qualitat de l’atenció
actual,....



Disseny de la prova pilot que permeti validar el model d’atenció definit i la seva
escalabilitat a futur (territori en el que es desplegarà, professionals a implicar,
usuaris/pacients a implicar, durada de la prova pilot, indicadors i anàlisi de dades a
realitzar per a validar-ne el seu èxit,...).



Implantació del nou model d’atenció sanitari i social, indicant els recursos requerits
(número i perfil) per a garantir el model d’operació a futur.



Definició, disseny, desenvolupament i avaluació de les eines tecnològiques que
donaran suport a la implantació i seguiment del model d’atenció definit (basat en un
model d’atenció domiciliaria que integri els vessants de salut i social). A nivell d’eines
tecnològiques es tindran en compte els següents àmbits:

Tecnologia associada a l’entorn centralitzat (que permeti tant una gestió
centralitzada com distribuïda als domicilis).

Integracions i interoperabilitat amb tercers.

Tecnologies associades al domicili.

Tecnologies associades als centres de comandament/operació (en cas que
en el model definit es contempli la implantació d’aquest tipus de centres).



Per a cadascun dels àmbits tecnològics detallats s’ha de contemplar tot el cicle de
vida de desenvolupament i desplegament de plataformes tecnològiques:

Definició funcional

Definició tècnica (arquitectura, model de dades, polítiques de seguretat...)

Desenvolupament

Posada en marxa, proves i validació

Pas a operació



Definició del model d’implantació (metodologia, model de govern, calendari,
fases,...).



Definició del model d’operació i manteniment.

Pla d’operació: model de govern i relació, metodologia i procediments
d’operació, centres d’atenció a l’usuari, centres de comandament,...

Desenvolupament del pla de formació que garanteixi la gestió del canvi per
a la transició del model actual al nou model.



Anàlisi i avaluació de l’impacte del nou model d’atenció.

Indicadors i metodologia d’avaluació de l’èxit del nou model.
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3

PRESSUPOST I CALENDARI DEL SERVEI REQUERIT

La possible licitació a futur de l’objecte de la consulta està subjecte als següents
aspectes:


Provisió de fons sol·licitats per part del PSPV per un import màxim total de 10M€.



Execució total del servei requerit abans del 31/12/2023.



Pagament per objectius és a dir, en cas de realitzar-se la licitació, el pagament al/s
adjudicatari/s es realitzarà per objectius assolits o en curs segons es determini.



Conclusions extretes de la present CPM.

4

PARTICIPACIÓ A LA CONSULTA

Les empreses que desitgin participar en la present consulta a mercat poden
complimentar el qüestionari detallat a l’apartat 5 del present document (total o
parcialment) i seguint les indicacions detallades a l’apartat 6 del present document.
Per cadascun dels àmbits del qüestionari a respondre (5.1, 5.2, 5.3 i 5.4), la resposta no
excedirà les 4 pàgines (La resposta s’ha de realitzar , respectant els punts indicats al
qüestionari i amb la mida de lletra per defecte “Arial 11”).
A part de la informació sol·licitada al qüestionari, les entitats/empreses participants en
la present consulta a mercat podran enviar tota la documentació tècnica, funcional o
operativa que disposin sobre les últimes innovacions en l’àmbit de la consulta (en
referència als models d’atenció i a les eines tecnològiques de suport), que consideren
que puguin ser d’interès pel PSPV per conèixer què pot oferir el mercat i en quin
termini i el més resumides possible.
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5

QÜESTIONARI

5.1

Dades de l’entitat/empresa que respon
QÜESTIÓ

RESPOSTA

Nom de l'entitat
Tipus d'organització (PIME, multinacional,
consorci, start-up,..)
Nom de la persona de contacte
Responsabilitat / Càrrec de la persona de
contacte
Telèfon de contacte
Correu electrònic de contacte
Breu descripció de l'entitat (principals
sectors de mercat, activitats,
organització,...)
La seva entitat estaria interessada en
participar en una licitació per a la
implementació d'un nou model d'atenció?
(Sí/No)
En cas de participar en possible licitació
que contemplés tots els aspectes detallats
a l’apartat 3 té capacitat per a presentar-se
de manera individual o requeriria de
col·laboracions, convenis,
subcontractacions,… de tercers per a
cobrir determinats aspectes (Sí/No. Indicar
aspectes no coberts).
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5.2

Definició, implantació i validació d’un nou model d’atenció
QÜESTIÓ

RESPOSTA

Breu descripció (en relació al re-disseny
del model d'atenció):
- Principals punts de millora detectats en
el model d’atenció actual per a malalties
de llarga durada.
- Propostes de millora en el model
d’atenció.
- Coneixement del context (àmbit sanitari i
social; models proactius; models
centrats en l'individu;...), a nivell nacional
i internacional
- Experiències prèvies en la implantació
de models d'atenció (poden no estar
directament relacionats amb sanitat,
però sí tenir-hi relació).
- Quins són els millors instruments,
metodologies,...a tenir en compte per
abordar el procés de transformació.
- Quins camps de recerca es poden
explorar en la definició del nou model
- Altres aspectes que es considerin
d'interès
Pilot:
Proposta de pilot que permetria validar el
model proposat (número d’usuaris/pacients
en el que s'hauria de provar, territoris en
els que s'hauria de desplegar,…)
Model d'operació:
- Model de govern i relació.
- Model de formació proposat per garantir
l'èxit i la gestió del canvi cap al nou
model d'atenció proposat, tenint en
compte els diferents actors que han de
participar en el canvi (professionals,
usuaris/pacients, ...).
- Centres de control/comandament
necessaris per a la posada en marxa i
manteniment del nou model d'atenció.
- Atenció a l'usuari per a la resolució de
dubtes de procediment, operatius,…del
nou model.
- Quins aspectes es consideren clau per a
la validació del model d'atenció
proposat.
- Indicadors clau per a determinar
l'impacte / èxit del nou model d'atenció.
- Indicadors clau de millora de l’eficiència
en la utilització dels recursos del sistema
sanitari per garantir la escalabilitat i
sostenibilitat del nou model a llarg
termini.
- Iniciatives a dur a terme per a garantir la
continuïtat i publicitat del nou model
d'atenció proposat.
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QÜESTIÓ

RESPOSTA

Calendari:
- Calendari global estimat per a dur a
terme la transformació.
- Fases a considerar.
- Tasques a considerar.
Recursos:
- Actors que implicaria en la definició del
nou model (dins de l'àmbit sanitari,
social, del pacient i el seu entorn, altres)
- Perfil dels recursos necessaris per a la
definició i implantació del nou model.
- Número de recursos inicial estimat per a
la definició i implantació del nou model,
indicant si es tracta de recursos propis,
externs ja existents o de nova creació.
- Com es gestionarien possibles
recurrències per a fer el model
sostenible en el sistema sanitari i social
a llarg termini.
Import estimat per a la definició i
implantació del nou model d'atenció,
incloent tot el desglossament i detall
possible.
Altres aspectes que es considerin d'interès
en referència al re-disseny del model
d’atenció.
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5.3

Eines tecnològiques
QÜESTIÓ

RESPOSTA

Eines tecnològiques de suport a la
implantació i seguiment del model
d'atenció proposat:
- Eines / Plataformes existents o a
desenvolupar.
- Principals funcionalitats / mòduls
funcionals de les plataformes
tecnològiques proposades.
- Mapeig de processos "as is" / "to be".
Gap tecnològic per a la implantació del
model d'atenció proposat.
- Grau de maduresa de les eines
proposades (en cas d'eines existents al
mercat) i projecció (en cas d'eines a
desenvolupar, tenint en compte
aspectes com la escalabilitat, capacitat
de desenvolupament, aspectes a
investigar,...).
- De quina manera aquesta tecnologia pot
afavorir a la implantació i optimització
del model d'atenció proposat.
- Experiències prèvies en la implantació
i/o desenvolupament d'eines
tecnològiques similars.
- Quins camps de recerca es poden
explorar amb la tecnologia proposada.
Eines tecnològiques de suport a la
implantació i seguiment del model
d'atenció proposat al domicili
- Tecnologia proposada per a mesurar
l'estat de la persona mentre es manté al
domicili, tant des de la vessant sanitària
com social.
- Principals funcionalitats cobertes per la
tecnologia proposada, tant a nivell
sanitari, social, com d'intercomunicació
del pacient i el seu entorn amb els
professionals i viceversa.
- Sistemes de comunicacions a implantar
o disposar al domicili per al
funcionament de la tecnologia
proposada.
- Grau de maduresa de la tecnologia
proposada (en cas d'eines existents al
mercat) i projecció (en cas d'eines a
desenvolupar, tenint en compte
aspectes com la escalabilitat, capacitat
de desenvolupament, aspectes a
investigar,...).
- De quina manera aquesta tecnologia pot
afavorir a la implantació i optimització
del model d'atenció proposat.
- Experiències prèvies en la implantació
i/o desenvolupament d'eines
tecnològiques similars.
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QÜESTIÓ

RESPOSTA

- Quins camps de recerca es poden
explorar amb la tecnologia proposada.

- Altres aspectes que es considerin
d'interès.
Integracions requerides a nivell d'eines
tecnològiques per garantir el correcte
funcionament del model d'atenció definit
(salut, social i altres).
Eines tecnològiques de suport a la
formació dels diferents actors que han de
participar en la promoció del canvi de
model.
Pilot de les eines:
Proposta de pilot que permetria validar la
tecnologia proposada (número de llars en
les que s'hauria de provar la tecnologia
domiciliària, durada del pilot, territoris en
els que s'hauria de desplegar,…).
Model de llicenciament / Propietat
intel·lectual per a la implantació de la
tecnologia proposada per al seguiment del
model i per al domicili.
Model d'explotació:
- Atenció a l'usuari per a la resolució de
dubtes tècnics i la gestió d'incidències
de les eines tecnològiques desplegades.
- Model de manteniment proposat.
- Quins aspectes es consideren clau per a
la validació de les eines tecnològiques
proposades.
- Com es garanteix l'escalabilitat de les
eines tecnològiques proposades.
Calendari:
- Calendari global estimat per dur a terme
la definició, desenvolupament,
implantació, posada en marxa, prova i
posada en producció de la tecnologia
proposada.
- Fases a considerar.
- Tasques a considerar.
Recursos:
- Actors que implicaria en la definició de la
plataforma tecnològica i de la tecnologia
a domicili de suport al nou model
d'atenció.
- Perfil dels recursos necessaris per a la
definició i implantació del nou model.
- Número de recursos inicial estimat per a
la definició i implantació del nou model.
Import estimat per a la definició i
implantació de les eines tecnològiques de
suport al nou model d'atenció, incloent tot
el desglossament i detall possible.
Altres aspectes que es considerin d'interès
en referència a les eines tecnològiques.
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5.4

Altres aspectes
QÜESTIÓ

RESPOSTA

Sostenibilitat
Indicar aquells aspectes rellevants del
model i eines tecnològiques proposades
que permeten millorar la sostenibilitat
global (automatització i digitalització de
processos que eliminin papers, accions
que promoguin l’eficiència energètica....
Certificacions o altres aspectes que
acreditin una gestió ambiental responsable
per part de l'entitat que respon al
qüestionari.
Ciberseguretat, seguretat de les dades i
GDPR compliance
Indicar totes les iniciatives a implantar o
tenir en compte per a garantir la seguretat
de les dades i la informació que es tractarà
en les eines tecnològiques proposades i
per a garantir el compliment de normatives
tipus GDPR.
Com es pot afavorir la participació dels
diferents actors en la definició del model i
de les eines tecnològiques que el suporten,
per garantir que es cobreixen les
necessitats i requeriments de tots els
implicats.
Altres observacions, suggeriments que
consideri d'utilitat per una eventual licitació.
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6

REGULACIÓ DEL PROCÉS DE CONSULTA

La present consulta preliminar al mercat es realitzarà amb ple respecte a les previsions
de l’article 115 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) i, més
concretament, es durà a terme segons s’indica a continuació:

6.1





6.2

Caràcter informatiu de les propostes
Totes les propostes presentades pels operadors econòmics participants en la CPM
tindran caràcter informatiu i en cap cas suposaran un compromís del PSPV sobre
les mateixes.
Les despeses econòmiques derivades de la participació en la CPM seran a càrrec
dels propis participants.
El caràcter informatiu de les propostes determina que la participació en la CPM no
impedirà la presentació d’ofertes en el moment de la licitació de l’expedient de
contractació que pugui dur-se a terme amb posterioritat.

Desenvolupament de la Consulta Preliminar del Mercat (CPM)

En base als principis bàsics de la LCSP el PSPV desenvoluparà la present CPM amb:





Una publicitat adient, de tal forma que motivi als operadors econòmics incentivant la
concurrència
Tracte d’igualtat i no discriminatori per a tots els participants
Objectivitat i transparència en tot el procediment
Confidencialitat

En atenció a aquest principis bàsics de la LCSP, el PSPV no podrà:



6.3

Restringir o limitar la competència
Atorgar avantatges, drets exclusius i/o donar tracte preferent a un participant en
detriment d’altres

Calendari de la CPM

La CPM es regirà inicialment pel següent calendari:




Les empreses o entitats que vulguin donar resposta a la present CPM hauran
d’enviar les seves propostes al correu contractacio@perevirgili.cat abans del dia

26 de novembre de 2021 a les 23:59h.
L’anàlisi de les propostes es durà a terme durant la setmana del 29 de novembre
al 3 de desembre i la setmana del 6 al 10 de desembre (segons es detalla a l’apartat
5.4 del present document).





Tot i que inicialment no està previst, en cas que el PSPV ho consideri
necessari, la setmana del 29 de novembre al 3 de desembre es poden convocar
reunions presencials amb les empreses i entitats que hagin enviat resposta a la
present CPM (tal i com es detalla a l’apartat 5.5 del present document).
L’informe final de conclusions (detallat a l’apartat 5.6 del present document) es
publicarà al perfil del contractant el dia 10 de desembre abans de les 23:59h.

Aquest calendari podria ser objecte de modificacions en funció del número de
participants i de propostes presentades.
Qualsevol modificació del calendari serà publicada al perfil del contractant.
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6.4

Període d’estudi i elaboració de propostes

Durant el període d’estudi i elaboració de propostes els operadors econòmics
participants podran realitzar consultes i/o sol·licitar aclariments en pro d’un millor
enteniment de les necessitats del PSPV i per a un desenvolupament adient de les seves
propostes:




6.5

Aquestes consultes es realitzaran per escrit, enviant un correu al Departament de
Contractació: contractacio@perevirgili.cat
És imprescindible indicar en el correu: persona de contacte, telèfon i correu
electrònic.
El PSPV publicarà al perfil del contractant totes les consultes i sol·licituds
d’aclariments amb les seves respostes i dades complementaries que es
puguin derivar d’aquestes.

Reunions per la presentació i defensa de les propostes

Inicialment es contempla que tot el procediment de CPM es faci tot per escrit, tot i això,
en cas que quan el PSPV analitzi les propostes ho considera necessari pot sol·licitar
reunions presencials amb les entitats o empreses que hagin respost, sempre respectant
la igualtat de tracte i transparència requerits en aquest tipus de procediments. Per tant,
en cas d’haver de realitzar reunions presencials:





6.6

Parc Sanitari Pere Virgili atorgarà cita a cada un dels operadors econòmics
participants a la CPM, i que hagi presentat proposta, amb la finalitat de que pugin fer
la presentació i defensa de la seva proposta.
Aquestes reunions tindran un temps límit d’una hora i es realitzarien durant la
setmana del 29 de novembre al 3 de desembre.
La convocatòria de totes les reunions serà publicada al perfil del contractant
del PSPV.

Actes i informe final

El base a les propostes rebudes com a resposta a la present CPM, el PSPV elaborarà
la següent documentació:




Actes de totes les reunions i esdeveniments presencials que formaran part de
l’expedient de la CPM, només en cas que en el procés d’anàlisi de propostes es
considerés necessari dur a terme alguna reunió (inicialment no previstes, tal i com
es detalla a l’apartat anterior).
Informe final de conclusions, que no contindrà mencions a marques, fabricants,
productes o qualsevol tipus d’informació confidencial, i que serà publicat al perfil del
contractant del PSPV.
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7
7.1

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Confidencialitat de la informació rebuda

Tota la informació rebuda en la present consulta serà tractada per part del PSVP
de manera confidencial i segons el detallat a l’article 115.3 de la LCSP en la que
s’indica el següent: “Amb caràcter general, l’òrgan de contractació en elaborar
els plecs haurà de tenir en compte els resultats de les consultes realitzades; si
no és així haurà de deixar constància dels motius a l'informe a què es refereix el
paràgraf anterior”
En conseqüència, el PSPV es compromet a no revelar a tercers la informació a
la qual tingui accés en virtut de la consulta realitzada, a excepció de les possibles
empreses o entitats que li donin suport i assessorament en la preparació dels
documents necessaris per a dur a terme una eventual licitació del servei objecte
de consulta (redacció dels plecs, valoració d’ofertes...). Sempre que s’hagi de
donar aquesta situació, el PSPV exigirà prèviament a les empreses o entitats
assessores i als seus professionals que es comprometin per escrit a mantenir la
confidencialitat respecte de la informació a la qual vagi a tenir accés.
7.2

Dades personals

El PSPV, com a responsable del tractament, i en aplicació del REGLAMENT (UE)
2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques, en endavant RGPD, pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, informa que les dades presentades per les empreses
participants en la consulta seran tractades amb la finalitat de gestionar el
procediment de la consulta preliminar al mercat (contactar amb l’empresa o
entitat que respon al qüestionari, per a consultes, aclariments,...), essent la base
jurídica d’aquest tractament l’article 6.1.c) del RGPD i l’art.8 LOPDiGDD (Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals), atenent que és necessari pel compliment d’una obligació legal
Així mateix, les dades es tractaran per les pròpies àrees o departaments de
l’entitat, dins de les seves competències i funcions, no sent cedides a altres
entitats, llevat que existeixi l’obligació legal.
Les dades seran conservades durant el període de temps que sigui necessari
per complir amb la finalitat, així com el període que estableixi la normativa
aplicable de conservació de documentació.
Poden accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació, oposar-se al
tractament i sol·licitar la limitació o portabilitat, enviant la seva sol·licitud per escrit
a l’adreça del responsable del tractament adjuntant una fotocòpia del DNI o
document acreditatiu de la identitat. En el cas que, en algun moment, es consideri
que s’han vulnerat drets es pot presentar una reclamació dirigida a l’autoritat de
control; ara bé, si així ho desitja es pot posar en contacte amb el seu coordinador
de protecció de dades a: dpd@perevirgili.cat.
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