CONSULTA PRÈVIA AL MERCAT RELATIVA A UNA POSSIBLE LICITACIÓ DEL SERVEI
D’IMPLANTACIÓ DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS (COMPLIANCE PENAL)
DE GESTIÓ SANITARIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM, E.P.E.L HOSPITAL I LLARS DE LA
SANTA CREU DE TORTOSA I DE TORTOSA SALUT, SL
Gestió sanitària i assistencial de Tortosa, SAM (endavant GESAT, SAM), E.P.E.L. Hospital i Llars
de la Santa Creu de Tortosa (endavant EPEL) i TORTOSA SALUT, SL plantegen una consulta
relativa a una possible licitació del servei d’implantació de un programa de prevenció de riscos
penals, amb l’objecte de recavar informació sobre quines poden ésser les necessitats concretes
d’aquestes entitats per donar compliment tant a la a nivell tècnic com normatiu i, per tant,
disposar d’un servei d’implantació i seguiment d’un model organitzatiu adequat per minimitzar
el risc de comissió de delictes penals a les dues societats. Així mateix, és també objecte de la
present consulta tenir coneixement sobre els preus de mercat així com les condicions que el
mercat està disposat a oferir.
Aquesta consulta està composta pels aspectes següents:
-

Capítol I: Diagnòstic de riscos penals d’ambdues societats partint dels seus
procediments i serveis
Capítol II: Revisió d’esborrany de manual de prevenció de riscos penals i implantació del
mateix.
Capítol III: Definició de l’òrgan de supervisió i control.
Capítol IV: Organització de reunions semestrals, formant part com secretari de l’òrgan
de supervisió.
Capítol V: Formació, difusió i comunicació del manual de prevenció entre els
professionals de les societats i altres col·laboradors.

Per tal que els possibles interessats puguin tenir un coneixement mes concret de la situació
actual i de les necessitats de les entitats consultants, passem a detallar el funcionament i
desenvolupament d’aquesta Consulta Prèvia al Mercat (en endavant CPM):
1.- Normativa de la consulta preliminar
Aquesta consulta preliminar de marcat es convoca a l'empara del que previst en l'article 115 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol l’article 40 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i
el Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
Es busca obtenir un major coneixement de les qüestions que a continuació s’esmenten, per tal
que es puguin definir les prescripcions tècniques del proper procediment de licitació, i atès allò
que disposa l’article 115 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, que
permet als poders adjudicadors la realització de consultes del mercat, de cara a la preparació de
la contractació i informar als operadors econòmics sobre els seus plans i requisits de
contractació, de forma prèvia a l’inici del procediment.

2.- Participants:
Aquesta CPM és oberta i, en conseqüència, poden participar-hi les persones físiques o jurídiques
interessades en presentar a les entitats indicades una solució adequada a les seves necessitats.
3.- Procediment:

El funcionament de la CPM serà mitjançant reunions presencials individualitzades per cada
participant; mitjançant reunions comunes de tots els participants; per mitjans electrònics o bé
amb la combinació de les diferents opcions. En aquestes reunions, a més, es posarà en
coneixement dels participants quina és la situació actuals dels sistemes.
Les dates en les quals els interessats podran acudir a les reunions seran els dies 12 i 13 de juliol.
Les empreses que estiguin interessades a participar en aquesta CPM hauran d’enviar un correu
electrònic a l’adreça agarnica@saluttortosa.cat o trucar al telèfon 977 50 15 22, en el qual
comunicaran el seu interès en participar així com indicaran les seves dades de contacte per
posteriorment concretar el dia i hora de la setmana indicada. Les reunions es portaran a terme
a la seu de GESAT, SAM al Passeig Mossèn Valls de Jesús – Tortosa. CP 43590.
En tot cas, la data límit per manifestar l’interès en la present CPM serà el dia 11 de juliol de
2018.
Una vegada finalitzat el procediment, s’elaborarà un resum final que serà publicat al perfil del
contractat de les entitats integrat a la Plataforma de Contractació . El resum, sempre que sigui
possible, exposarà les conclusions en termes de rendiments funcionals i no contindrà mencions
a marques, fabricants o productes concrets o qualsevol altra informació de tipus confidencial.
4.- Caràcter informatiu de les propostes:
Les propostes presentades pels diferents participants tenen un caràcter informatiu, així doncs
aquesta CPM no impedeix la seva presentació a una futura licitació.
5.- Principis que regeixen la CPM, Confidencialitat i Protecció de Dades.
Aquesta CPM es realitzarà amb el respecte absolut als principis de transparència, igualtat de
tractes i no discriminació.
A fi d’assegurar la transparència de la consulta i la disponibilitat de la informació per a la
preparació de l’eventual procediment de licitació posterior, es considera requisit indispensable
per a la participació a aquesta CPM l’acceptació que la informació aportada es mantingui
accessible i actualitzada per a les entitats consultants. Per això la participació en la CPM suposarà
el consentiment exprés dels participants a què la informació aportada estigui totalment o
parcialment accessible per aquestes. En el cas de no donar-ne el consentiment, aquests
participants seran exclosos del procediment de consulta.
L’ús que les entitats consultants donaran a les informacions i/o documents facilitats pels
participants a aquesta CPM se centrarà exclusivament en la definició de les prescripcions
tècniques de l’eventual procediment de contractació que es produeixi amb posterioritat. Per
això, el nivell de confidencialitat declarat pels participants en els seus documents no podrà
impedir al les entitats consultants complir aquesta comesa. En aquest sentit, les entitats
consultants respectaran els aspectes que els participants considerin confidencials, els quals no
es revelaran en cap cas. No obstant això, no serà admissible que els participants efectuïn una
declaració genèrica o declarin que tots els documents o tota la informació té caràcter
confidencial. Podran ser considerats confidencials aquells aspectes que continguin secrets
tècnics o comercials o altres aspectes, el contingut del qual pot ser utilitzat per falsejar la
competència, ja sigui per aquest futur procediment de licitació o en d’altres de posteriors.

GESAT, SAM, EPEL i TORTOSA SALUT, SL no revelaran als participants de la CPM les solucions
proposades per altres participants, les quals només coneixeran aquestes i ponderaran i
utilitzaran per preparar l’eventual licitació posterior.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, les dades personals recogudes en el marc d’aquesta CPM seran
incorporades i processades al fitxer de dades de les entitats consultants corresponent, inscrit al
Registre de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
6.- Finalització de la CPM i licitació
Una vegada finalitzada la CPM, en el cas que s’hagi obtingut la informació suficient per a poder
definir les especificacions tècniques i en el cas que sigui viable la licitació, es definiran les
especificacions tècniques les quals regiran el procediment de licitació corresponent.
Aquets procediment eventual estarà obert a totes les propostes que compleixin amb els
requisits establerts en els plecs.

