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INFORME VALORACIÓ DEL SOBRE B – CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA
COL·LECTIVA
D’ASSEGURANÇA
D’ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA,
HOSPITALÀRIA I QUIRÚRGICA PER AL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
Expedient número: 8004330008-2018-0007373
Per tal de realitzar l’avaluació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de
valor, s’ha contractat l’assistència tècnica del Sr. Josep J. Pujol de la Corredoria M&P
Diagonal.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN BASE A JUDICIS DE VALOR (23
PUNTS)
A) Millors condicions de prestació de la modalitat de quadre mèdic i altres
especialitats no incloses en el plec (fins a 10 punts)
B) Centres i clíniques del quadre mèdic de la demarcació de Tarragona i Barcelona
amb certificacions de qualitat i reconeixements (fins a 10 punts)
C) Menor complexitat en la gestió i tramitació de les prestacions (fins a 3 punts)
OFERTES AVALUADES
 ASISA
 SANITAS
 DKV
 FIATC
 ACUNSA
 CASER
El procediment seguit per avaluar les ofertes ha estat el següent:
S’ha revisat la documentació presentada per les empreses i s’ha fet un resum per
cadascun dels criteris d’adjudicació respecte a cadascuna de les empreses.
A) Millors condicions de prestació de la modalitat de quadre mèdic i altres
especialitats no incloses en el plec (fins a 10 punts)
El resum de la documentació presentada per cadascuna de les empreses licitadores és el
següent:
ASISA
RESUM DOCUMENTACIÓ
OBSERVACIONS
Cribat Genètic Neonatal mitjançant l’estudi del ADN ऀ
fetal en sang materna per a la detecció d’aneuploïdies
fetals de cromosomes 13, 18 i 21 i d’anomalies dels
cromosomes sexuals.
Estudis Genètics quant la finalitat sigui el diagnòstic
d’una determinada malaltia, s’inclouen les Dianes
Terapèutiques.
Cost del dispositiu intrauterí (DIU) , exclosos els
DIUS hormonals.
Exploracions mitjançant càpsula endoscòpica, pel
diagnòstic de l’hemorràgia digestiva o sagnat
intestinal d’origen desconegut i ocult.
Estudi biomecànic de la marxa.
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Cirurgia Làser Verd (KTP i HPS), per al tractament de
la hiperplàsia benigna de pròstata.
Simetrització de la mama contra lateral post
mastectomia per neoplàsia, que es faci com màxim en
els 6 mesos següents a la reconstrucció de l’altre
mama.
La Radioteràpia en general està en els mitjans
Radioteràpia d’Intensitat Modulada i la Braquiteràpia de diagnòstic i mitjans terapèutics en el plec,
pel tractament del càncer de pròstata, ginecològic, però es matisen aquestes modalitats.
genital i de mama.
Trasplantaments: Queden coberts els de medul·la òssia
i de còrnia ( el cost de la còrnia per compte de
l’assegurat).
Accidents laborals i de l’assegurança obligatòria de
vehicles a motor.
Indemnització de 6.010,12 € en els supòsits
que indiquen a les Condicions Generals de la
Assegurança de mort per accident.
pòlissa
A l’estranger ja està inclòs en el plec, amplien
Servei d’Assistència Sanitària en Viatges per Espanya. a Espanya.
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Es tracta de demanar a experts de reconegut
Segona Opinió Mèdica (No es tracta de visites prestigi internacional que valorin el diagnòstic
físiques a metges o clíniques).
i tractaments ja establerts emetent el seu
informe
basat en tota la documentació
enviada per l’assegurat.
No es tracta de cobertura de la pòlissa, són
Cirurgia Refractiva. Correcció de la miopia, acords que la companyia té amb prestigioses
hipermetropia i astigmatisme mitjançant Làser Ex Clíniques Oftalmològiques amb condicions
cimer i Làser Intralase.
econòmiques especials per als assegurats.

Rad Asisa (Red d’Assistència Domiciliaria )

Tècniques de Reproducció Assistida.
Servei de Congelació de Cèl·lules Mare.

Matisen
proves
de
glucèmia,
electrocardiogrames,
cures,
injectables,
sondatges, etc. per evitar trasllats innecessaris
a l’hospital.
Ofereixen també cures pal·liatives per atenció
a domicili per a pacients terminals o en
situació
immobilitat
permanents(En
determinades ciutats).
No són cobertures de la pòlissa, es tracta
d’acords que la companyia té amb Clíniques i
Centres especialitzats amb condicions
econòmiques especials per als assegurats.
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PSICOTERÀPIA: Per malalties relacionades amb la 20 sessions any/assegurat i 40 per trastorns
salut mental d’origen psicològic i de caràcter d’alimentació, anorèxia i bulímia.
temporal, patologies amb adaptació, estrès, quadres
depressius temporals, comportament, anorèxia,
bulímia.
Exclosos la substitució d’os natural, la pròtesis
PRÒTESIS I IMPLANTS: Esquelètiques internes i mamaria
exclusivament
desprès
de
material per osteosíntesis, vàlvules cardíaques, mastectomia per neoplàsies.
vasculars tipus “by pass”, i els stents, marcapassos Totes les companyies tenen el “Criteri Intern
unicamerals i bicamerals, pròtesis de mama , lents de Prestacions” i poden condicionar alguns
intraoculars per tractaments de la cataracta.
serveis només per certes patologies.
SANITAS
RESUM DOCUMENTACIÓ
Metge Digital – Vídeo Consulta 24 hores
Enviament de medicaments a casa o a l’empresa.

OBSERVACIONS
Consulta Mèdica sense cita prèvia.
Sense cost des de la farmàcia, màxim 6
enviaments per assegurat/any.

SPS (Serveis de Promoció de la Salut): Orientació i Orientació i atenció professional per a
atenció professional per vídeo consulta.
videoconsulta en Psicologia, nutrició,
fisioteràpia, nen sa, matern infantil i atenció
sol pèlvic.
Fisioteràpia a domicili o en el centre de treball.
Les sessions són d’1 h i màxim de 5 hores a
Metge d’Empresa a l’Edifici de la Diputació
l’any.
Especialitat de Nutrició per a tots els assegurats.

Amplien a 2 hores en lloc d’1 h. del plec.
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Nutricionista d’empresa.
Bus Dental.

Nutricionista d’empresa: 1 hora a la setmana a
l’Edifici de la Diputació

Centre Residència Tarragona.

Revisions bucals en el centre de treball.

Descompte de 100€ al mes per familiars
d’assegurats i de 50 € al mes pels abonats al
10 Tallers a escollir (lloc a determinar per a la centre de dia.
Diputació).
Psicologia, Medicina esportiva, Unitat del
son, Nutrició, Fisioteràpia Oncologia
pneumologia i Cardiologia.
Incorporació al programa Healthy Cities 2019,
programa corporatiu amb l’objectiu de fomentar Abonament per part de Sanitas de dorsals en
l’esport dintre de l’entorn laboral.
curses populars per assegurats de la pòlissa.
Atenció especial a domicili
Quant la patologia del malalt requereix cures
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especials sense arribar a necessitar l’ ingrés
hospitalari.
PRÒTESIS: Oftalmologia, Traumatologia i Cirurgia
Ortopèdica, Àrea cardiovascular, Quimioteràpia o
tractament del dolor: reservoris (catèter intern) , altres
materials quirúrgics, materials de fixació òssia en
cirurgies cranials i/o maxil·lofacials.

En cada apartat relacionen i detallen el tipus
de pròtesis que cobreixen, no obstant totes les
companyies tenen el “Criteri intern de
Prestacions” i poden condicionar alguns
serveis només per certes patologies.

DKV
RESUM DOCUMENTACIÓ
OBSERVACIONS
Transplantaments, cor, fetge, medul·la òssia i Totes les despeses de l’ implantació del òrgan i les
ronyó.
proves de histocompatibilitat, s’exclou l’extracció ,
transport i conservació de l’òrgan a trasplantar.
Es cobreix íntegrament.
Trasplantament de còrnia.
Tractament per radiofreqüència de la hipertrofia
amigdalar, de les adenoides i els cornets nasals.
No per tractaments d’estètica.
Esclerosis de varius.
Exclou el tractament.
Diagnòstic de l’esterilitat.
Quimionucleosis.
Nucleotomía percutània.
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Estereotaxia digital de la mama.
Cirurgia per radiofreqüència de la hiperplàsia de
cornets i amigdalectomia.
Làser quirúrgic
concertats.

en

centres

de

En patologia ginecològica i genital (làser de CO2,
referència Erbi i díode)
Làser holmi endourològic (càlculs, estenosis i
tumors vesicals i del tracte urològic superior).
Laserteràpia prostàtica de la hiperplàsia benigna de
pròstata ( Làser Verd, Díode, Thulio i Holmi).

Microscòpia per epililuminiscencia digitalitzada
o dermatoscòpia.
Cirurgia bariàtrica de l’obesitat mòrbida.
Mètode OSNA per diagnòstic del càncer de Prova en substitució de l’amniocentesi.
mama.
Test no invasiu de maduresa pulmonar fetal en el
embaràs.
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Teràpia amb plasma ric en plaquetes en cirurgia
de reemplaçament articular.
Danys per ictus, anòxies o hipòxies, meningitis o
encefalitis, traumatismes cranioencefàlics causats
Rehabilitació neurològica ambulatòria en el dany per accidents coberts per l’assegurança. Màxim 60
cerebral adquirit sever.
sessions per assegurat durant la vigència de la
pòlissa.
Musectomia o resecció endoscòpica mucosa.
Cirurgia mínimament invasiva, REM.
Ampliació de la cobertura del PET/TC

Estudi no concloent de la disfunció del ventricle
esquerre, febre idiopàtica i diagnòstic de malalties
infeccioses i inflamatòries.

Ampliació del
Ampliació de litotrícia múscul esquelètica o assegurat/any.
teràpia d’ones de xoc.

límit

de

sessions

a

5

per

Cobertura d’Assistència Sanitària d’Accidents
laborals i de trànsit
Indemnització diària per hospitalització, 80 € per Hospitalització amb cobertura a la pòlissa i que cap
dia, a partir del 3er.del ingrés i màxim de 2.400 € despesa derivada de l’hospitalització hagi sigut a
per assegurat/any.
càrrec de la companyia.
Digital doctor. Vídeo consulta i xat mèdic.

Comunicació amb metges per fer consultes.
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Assessorament telefònic gratuït per a familiars
de 2on. grau no assegurats, tant ascendents com
descendents.
Segona opinió mèdica en patologies greus per a Accés a l’assessorament i segona opinió Servei no
familiars de 2on. grau no assegurats, tant en visites mèdiques, es demana informació de
ascendents com descendents.
malaltia o tractament en base a la informació
enviada.
Revisió dental i neteja bucal gratuïta per a
familiars de 2on. grau no assegurats, tant
ascendents com descendents.
Serveis de salut per a familiars de 2on. grau, tant
ascendents com descendents.
No es cobertura directa, són serveis a preus reduïts
per als familiars de serveis com: reproducció
assistida, cirurgia refractiva de la miopia,
hipermetropia, astigmatisme, presbícia, etc. Para
Orientació soci laboral per a familiars de la farmàcia, òptiques, fitness, etc.
Diputació amb discapacitats.
Traumatologia: inclou cirurgia artroscòpia,
nucleotomia percutània i quimionucleosis.
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Proctologia: Inclou ús del làser quirúrgic per al
tractament de la patologia rectal i hemorroidal.
Urologia: Inclou l’ús del làser quirúrgic d’holmi
en la patologia endourològica litiàsica estentica o
tumoral i del làser verd (KTP i HPS) de diodo,
holmi o tulio per al tractament quirúrgic de la
hiperplàsia benigna de pròstata en centres de
referència nacional.
Otorrinolaringologia:
inclou
adenoamigdoplasi i la turbopastia
radiofreqüència i l’ús del làser.

la A excepció en la cirurgia del roncador o apnea
per obstructiva de la son.

ALTRES SERVEIS:
20 sessions per assegurat/any, 40 per trastorns de
PSICOLGIA : Per Malalties psiquiàtriques, alimentació, abús escolar i violència de gènere.
Trastorns de alimentació, son, adaptació i
d’aprenentatge.
En cada apartat relacionen i detallen el tipus de
pròtesis que cobreixen, no obstant totes les Cias.
PRÒTESIS: Articulars, vasculars i cardíaques, tenen el “Criteri Intern de Prestacions” i poden
internes de traumatologia, de materials biològics condicionar alguns serveis nomes per certes
i/o biomaterials material osteosíntesis, malles, patologies.
vàlvula per hidrocefàlia, fixacions externes extra
esquelètiques, helicoidal intratubàrica “Essure
Lent intraocular mono focal, testicular, mamària
i expansors de pell per reconstrucció després de
cirurgia radical.
Es tracta de serveis telefònics, no presencials.
LINIES TELEFÒNIQUES MÈDIQUES :
Pediàtrica, del l’embaràs, Tropical, Nutricional,
Obesitat Infantil, Obesitat Infantil.
Assessorament mèdic online.
No es cobertura de la pòlissa, són condicions
Servei de fertilitat i reproducció assistida econòmiques
avantatjoses
en
clíniques
( Servei franquiciat).
especialitzades.
Servei de deshabituació al tabac.
Conservació de cèl·lules mare de sang del cordó No es cobertura, servei franquiciat amb banc privat
umbilical.
a Espanya especialitzat en la seva conservació.
Pla viu la salut. (Adquirir nous estils de vida Plans per fomentar activitats de promoció de la
saludables).
salut en les seves activitats diàries, alimentació,
exercici etc.
Assistència Soci sanitària ( Servei franquiciat ).
Pròtesis capil·lars en processos oncològics.
Audiologies (Serveis franquiciats).

No cobertura, condicions econòmiques favorables
en centres especialitzats.
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Òptiques i Ortopèdies.
Centres concertats a condicions econòmiques
avantatjoses
Cirurgia de la presbícia o vista cansada.
No cobertura,
Concertats.

preus

especials

en

Centres

i No cobertura,
Concertats.

preus

especials

en

Centres

No cobertura,
Concertats.

preus

especials

en

Centres

No cobertura,
Concertats.

preus

especials

en

Centres

Gimnasos / Fitness / Wellnes
Medicina Estètica
Reparadora.

,

Cirurgia

Plàstica

Estudi bio mecànic de la marxa.
Segona opinió mèdica. ( Sense cost )

No és visita presencial, es tracta de demanar a
metges o centres de prestigi internacional que
revisin la documentació enviada, informes mèdics,
analítiques, medicació de la seva malaltia (només
per malalties greus) i emetran un informe amb les
seves apreciacions sobre el diagnòstic indicacions i
valoració de totes les alternatives de tractaments
disponibles i poden contestar totes les preguntes
que el pacient formuli.

FIATC
RESUM DOCUMENTACIÓ
OBSERVACIONS
MEDICINA PREVENTIVA
Visita cardiològica: A partir de 50 anys, si fos
necessari, s’inclou Eco cardiograma i Prova
d’Esforç
Ha d’estar assegurada la parella i la mare menys de
PLANIFICACIO FAMILIAR
40 anys.
Reproducció assistida,1 extracció d’ovòcits, 2
inseminacions
o FIV (Fecundació Invitro)
MITJANS DE DIAGNOSTIC
Test DAO (estudi de la migranya)
Otoemissions acústiques espontànies en nounats.
SEGUIMENT DE L‘EMBARAS
Test Prenatal no invasiu.
ALTRES SERVEIS
Pròtesis: inclou lent Mono focal Intraocular.

Inclou prova d’amniocentesi o l a biòpsia corial o el
Test Prenatal no invasiu.
Per a intervencions de cataractes.
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Servei de Laboratori Genètic Oncològic,
exclusivament per el diagnòstic o seguiment de
processos cancerígens, limitant la cobertura a les
següents determinacions.

Càncer de pulmó avançat no escamós(Estadis IIIB i
IV i histologia no escamosa. Càncer de pulmó
avançat (Estadis IIIB i IV i qualsevol histologia),
càncer de còlon i/o recte avançat (Estadi IV), càncer
gàstric/estómac (Qualsevol estadi), càncer de mama
(qualsevol estadi).

Otoemissions Acústiques Espontànies (OAE)

Exclusivament en nadons

Fibroscan

Per avaluar el grau de fibrosis hepàtica en
hepatopaties cròniques, excepte en relació a
l’alcoholisme.

Revisió Mèdica per l’obtenció del carnet de
conduir.
Assistència Sanitària que exigeixi el Tractament
d’Accidents Laborals, Professionals, Esportius i
els emparats per l’Assegurança Obligatòria
d’Automòbils.
Síndrome
(SIDA).
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Despeses de la implantació de l’òrgan i proves
d’histocompatibilitat.

Trasplantament de còrnia.

d’Immunodeficiència

Adquirida Límit de despeses per assegurat i en tota la vigència
de la pòlissa 3.000 €. Període de carència de 12
mesos.

Segona Opció Mèdica, per a malalties greus.

No és presencial, es demanar a metges o centres de
prestigi internacional un informe sobre el diagnòstic
i el tractament establert basat amb les proves i
documentació aportada.

Servei Telefònic d’Orientació Mèdica, tot el any.

Consultes de malalties, tractaments, medicació,
analítiques, interpretació d’informes, orientació i
assessorament psicològic i nutricional.

PRÒTESIS:
Traumatològiques,
Material
d’Osteosíntesi,
Cardiovasculars
,Pròtesis
Mamàries, Altres Materials com a malles o
sistemes de suspensió urològica, Quimioteràpia
o Tractament del Dolor (Reservoris), Lent
intraocular Mono focal.

En cada apartat relacionen i detallen els tipus de
pròtesis que cobreixen, no obstant totes les Cies.
tenen el “Criteri Intern de Prestacions” i poden
condicionar alguns serveis nomes per certes
patologies.

Trasplantament
de
còrnia,
despeses
d’implantació de l’òrgan i les proves
d’histocompatibilitat.
4 consultes al mes amb límit de 15 sessions per
PSICOLOGIA: Per trastorns de conducta, assegurat i any.
alimentaris, de la son, d’adaptació o
d’aprenentatge.

Signat per: Alejandro Grau Orts
Càrrec: CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACI
Data: 30-10-2018 10:44:07
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 9 de 17

Codi de verificació: ba6e06da-54cc-458e-a262-0f096f59dda0
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=ba6e06da-54cc-458e-a262-0f096f59dda0

ACUNSA
RESUM DOCUMENTACIÓ
Àrea de Malalties Infeccioses.

OBSERVACIONS

Àrea de Patologia Mamària.
Àrea de Teràpia Cel·lular.
Cirurgia Ortopèdica.
Cirurgia Plàstica i Reparadora.
Cirurgia Vascular.

Inclosa la reconstrucció mamaria després de
mastectomia radical així com la pròtesis i expansors
de pell.
Inclosa intervenció de varius patològiques de grau
2/3 o superior.

Medicina Pal·liativa.
Medicina Preventiva.

Ginecològica, urologia i pediàtrica.

Psiquiatria i Psicologia clínica.

Límit anual de 22 sessions.

Anàlisis clínics

Bioquímica,
parasitologia.

hematologia,

microbiologia,

PRÒTESIS: Internes traumatològiques, lents
intraoculars, de mama com conseqüència de Fins 15.000 € per assegurat i any. Exclòs pròtesi
tumor malles abdominals i uretrals, implant externa ortopèdiques.
coclear, neuro estimulador medul·lar i cerebral
pel Parkinson, vàlvules cardíaques, marcapassos,
desfibril·ladors, by-pass i stent vasculars, shunt
porto-cava, biliars, reservoris venosos, catèters,
coils, vàlvula de derivació LCR.
HOTEL, per el pacient i acompanyant durant el
tractament de quimioteràpia i radioteràpia en Possibilitat de substituir l’hotel per apartament.
hospital de dia.
Posen a disposició dels assegurats Clínica
pionera en implantació de tècniques mèdiques a
Espanya i a nivell mundial :
Trasplantaments hepàtics o cardíacs
Cirurgia Robòtica.
Sistema Sistema Da Vinci
Radioambolització amb microesferes Ytrio 90.
Microscopi de Fluorescència.
Per a tumors cerebrals.
Unitat de genètica clínica.
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Cirurgia contrac el Parkinson.
Immnunoterapia i vacunes contra el càncer.
PET Neurològic (Únic en Espanya).
Pot sintetitzar fins 12 radiofàrmacs imprescindibles
per a per el diagnòstic de càncer, alzheimer i
Intervencions per l’axil·la i per la cavitat oral, parkinson.
Sistema Da Vinci.
Per el càncer de laringe.
Relacionen altres cobertures centralitzades en la
seva Clínica
Sobretot remarquen la gran quantitat de tecnologia
que tenen concentrada en un únic centre per
realitzar les diferents tècniques complexes que
detallen.
CASER
RESUM DOCUMENTACIÓ
OBSERVACIONS
Atenció després del part al domicili per una Aproximadament 3 hores.
matrona.
En casos d’oncologia i epilèpsia farmacorresistent.
Tomografia per emissions de positrons (PET).
Estudio, diagnòstic i tractament de la parella. Inclou
Diagnòstic i tractament d’infertilitat.
3 intents d’ inseminació artificial i 1 de fecundació
in vitro i la ICSI (microinjecció espermàtica) si fós
necessària.
Estudi biomètric de la marxa.

Inclòs a menors de 16 anys.

Segona opinió mèdica

No es presencial, es demanar informe a metges o
centres de reconegut prestigi nacional i
internacional sobre el diagnòstic i/o tractaments de
malalties greus.

Podologia (sense límit de sessions).

Planificació familiar (, implantació del DIU
inclòs el seu cost )
Lligadura de trompes
Xec de regal en els tractaments dentals.
Dermatoscòpia digital.

100 € en ortodòncia, implants i pròtesi, o 30€ en la
resta de tractaments).

Dianes terapèutiques.
Telèfon d’orientació mèdica i psicològica.
Accés a un Xat Mèdic.
CASER SALUD + Beneficis a preus preferents:

Fer consultes mèdiques, enviar proves, analítiques
etc.
No són cobertures de pòlissa, son serveis que la
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companyia te a preus preferents amb centres
concertats, com per exemple:
Test Genètic Nutricional, Anàlisis de migranya,
Proves d’intolerància al Gluten, Test d’Obesitat
Infantil,
Intolerància a la Lactosa, Test Harmony, Ecografia
Emocional 4D – 5D, Conservació de cèl·lules Mare,
Cariotip Molecular, Prova Taló Ampliat, Baby Plus,
Cirurgia Refractaria, Descomptes Visionlab, ICL
Lent Intraocular,
Presbícia, Prova Pròstata, Test Càncer Mama,
Estudi Osteoporosis, Test Genètic, Nutricionista
Esportiu, Fisioteràpia Analítica, Reconeixements
Mèdics, Prova d’Esforç, Podologia Deportiva,
Estudi petjada, Plantilles, Consultes Genètiques,
PRÒTESIS, INJERTS I IMPLANTS : Interns Test Genètic de Cardiopaties, Anàlisis de 15
fixes i temporals tals com: Vàlvules cardíaques Mutacions Lligada a la trombosis, Glaucoma
(amb la exepció de les endosprótesis valvulars) Exfoliatiu.
by-pass
vascular,
marcapassos,
stent,
Traumatologies, material de osteosíntesis, lents
intraoculars monofocals per la correcció de la
cataracta (excepció de les tòriques i bitòriques),
pròtesis mamaria, de testicle (només després de
post cirurgia oncològica.
A partir de l’estudi de les propostes presentades, i fent una valoració global de les
millores es considera que les 6 empreses han presentat millores que es consideren
importants i rellevants, en més o menys mesura, i que per tant, totes són mereixedores
d’una puntuació mínima de 5 punts. A partir d’aquí, s’han analitzat una a una les
propostes tenint en compte el criteri dels serveis mèdics corporatius, i entre les 6
propostes es valora com a oferta més avantatjosa la proposta presentada per DKV i les
menys valorades SANITAS I ACUNSA. Es proposa atorgar a ACUNSA i SANITAS 5
punts i a DKV 9 punts. A continuació es detalla la justificació de la puntuació:


DKV, 9 punts: DKV és la companyia que ofereix millores de més rellevància
d’acord amb els criteris dels serveis mèdics corporatius, com ara el tractament
de radiofreqüència de la hipertròfia amigdalar, adenoides i cornets, l’esclerosi de
varius, el diagnòstic de l’esterilitat, làser quirúrgic en patologia ginecològica i
genital, Cirurgia Bariàtrica de l’obesitat mòrbida, test no invasiu de maduresa
pulmonar fetal de l’embaràs, entre d’altres, algunes d’aquestes millores també
les ofereixen les altres empreses, no obstant això, hi ha una sèrie de millores
considerades destacades que ofereix DKV amb exclusivitat, com la Cirurgia
bariàtrica de l’obesitat mòrbida, Cirurgia mínimament invasiva, musectomia
resecció endoscòpia mucosa (REM).
A banda de les millores mèdiques ofereix alguna millora en les condicions de
prestació que es considera important: Indemnització per dia d’hospitalització,
segona opció mèdica en patologies greus per familiars de segon grau no
assegurats. També cal remarcar programes de diagnosi precoç de la diabetis i
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del glaucoma, que s’ofereixen amb exclusivitat, juntament amb el Servei de
deshabituació del tabac.
Finalment, el tema de les pròtesis també destaca l’oferta presentada per DKV, ja
que dels serveis ofertats per totes les empreses, DKV els contempla tots, i alguns
en exclusivitat (com per exemple les fixacions externes extra esquelètiques).
Aquestes millores es consideren de rellevància .
No se li donen els 10 punts perquè hi ha algun servei que no ofereixen i altres
companyies si, com per exemple les exploracions mitjançant càpsula
endoscòpica per sagnats intestinals o hemorràgies, la simetrització de la mama
post mastectomia per neoplàsia o la radioteràpia d’intensitat modulada i
braquiteràpia per càncer de pròstata ginecològic genital i de mama.


ASISA, 8 punts: se li atorguen 8 punts, en relació amb l’oferta millor valorada,
ja que ofereix algunes millores en exclusiva com ara Exploracions mitjançant
càpsula endoscòpia, per sagnats intestinals o hemorràgies, simetrització de la
mama post mastectomia per neoplàsia. També algunes millores relacionades
amb proves a domicili per glucèmia, electrocardiograma. Algunes de les millores
coincideixen amb l’oferta més valorada, però tenint en compte les diferències
entre ambdues ofertes, es considera oportú atorgar 1 punt menys a ASISA, ja
que les millores exclusives de DKV es consideren de major rellevància.



FIATC: 6 punts. la puntuació es fa segons les millores aportades en relació a les
ofertes millor valorades. Consta alguna prestació en exclusivitat, com ara el test
DAO, despeses derivades del tractament de la SIDA, revisió mèdica per
l’obtenció del carnet de conduir. Aquestes millores es consideren importants,
però no tenen la rellevància mèdica que les anteriors propostes, tot i que es
valoren positivament en conjunt amb l’oferta presentada.



CASER, 6 punts: La qualificació de les millores presentades, equival a l’oferta
de FIATC, tot i que hi ha millores diferents en les dues ofertes, no es consideren
prou destacades per poder atorgar més puntuació a una que l’altra. Té algunes
millores en exclusivitat, com ara l’atenció després del part a domicili per una
matrona i xecs regal per tractaments dentals.



SANITAS, 5 punts: Les millores presentades es consideren importants per la
Corporació, no obstant això, en comparació amb les altres ofertes, es consideren
de menor rellevància. La majoria d’elles són millores de serveis digitals, i altres
com el metge empresa 2 hores enlloc d’una, enviament de medicaments a casa,
fisioteràpia a casa o empresa, bus dental, tallers, descomptes, Centre Residència
Tarragona. Per tant, es considera atorgar una puntuació de 5 punts, perquè
l’oferta és correcta.



ACUNSA, 5 punts: De la seva oferta cal destacar les clíniques que té a Navarra
i Madrid amb alta tecnologia. Presenten en exclusiva cirurgia robòtica sistema
Da Vinci i les àrees de malalties infeccioses, de patologia mamària, de teràpia
cel·lular. Es consideren millores rellevants en quan a la tecnologia i innovació,
però cal tenir en compte que aquests serveis es presten en clíniques de Madrid i
Pamplona, fora de l’àmbit territorial d’activitat del col·lectiu de la Diputació de
Tarragona, per la qual cosa, tot i considerar que és una bona oferta, no és puntua
per sobre dels 5 punts.
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B) Centres i clíniques del quadre mèdic de la demarcació de Tarragona i
Barcelona amb certificacions de qualitat i reconeixements (fins a 10 punts)
La relació de centres i clíniques que tenen certificacions de qualitat i reconeixements,
d’acord amb les ofertes presentades i amb els aclariments realitzats en alguna de les
empreses, és la que es detalla a continuació:
ASISA
- Centre mèdic Barcelona (Barcelona) – Grup HLA Lavinia Salud
- Centre mèdic Tarragona (Reus)- Grup HLA Lavinia Salud
En la documentació presentada només es fa referència al Grup HLA Lavinia Salud. Es
fa un requeriment per tal que es concreti quins centres estan dins aquest grup, i
l’empresa respon que són els dos citats anteriorment.
SANITAS
- Hospital Sant Pau i Santa Tecla
- Policlínica del Vendrell
- Centre MQ Reus
- Centre mèdic Sanitas Milenium Imperial Tàrraco (Tarragona)
- Biogest (Reus)
- Hospital Sanitas Cima (Barcelona)
- Centro Mèdico Teknon – Grupo Quirón Salud (inclou Teknon, Quirón, Dexeus,
Hospital del Pilar i Hospital General de Catalunya)
- Centre Mèdic Delfos
- Milenium centre Mèdica Iradier (Sanitas)
- Milenium centre Robresa (Sanitas)
- Milenium Centro Mèdico Balmes (Sanitas)
- Centir Centre Mèdic
- Clínica Terres de l’Ebre
En la documentació presentada en el sobre B fan un petit resum dels centres que tenen
certificacions, però sense especificar quines. Se’ls hi fa un requeriment per tal que
concretin quins dels centres relacionats tenen certificacions de qualitat i l’empresa
respon amb la relació de centres citats anteriorment.
DKV
-

Clínica Activa Mútua
Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Centre MQ Reus
Policlínica El Vendrell
Hospital Amposta
Centro Mèdico Teknon – Grupo Quirón Salud (inclou Teknon, Quirón, Dexeus,
Hospital del Pilar i Hospital General de Catalunya)
Hospital Móra d’Ebre
Pius Valls
Clínica Terres de l’Ebre
Biogest (Reus)

En el sobre B fan un llistat de centres i clíniques i a banda presenten certificats de
qualitat d’alguns d’aquests centres. Se’ls hi fa un requeriment perquè a la relació del
sobre B surten centres de Barcelona i en canvi, no concreten cap certificació de qualitat
dels centres de Barcelona. L’empresa aclareix el llistat del sobre B, però afegeix alguns
centres que no estaven inclosos al sobre B, aquests centres no es tenen en compte.
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FIATC
- Hospital Sant Pau i Santa Tecla
- Clínica Activa Mútua
En el sobre B presenten un llistat de centres de la província de Tarragona, sense
especificar quins dels centres tenen certificacions de qualitat. Se’ls hi fa un requeriment
perquè detallin quins dels centres presentats tenen certificacions de qualitat. En la
resposta al requeriment afegeixen centres de Tarragona i Barcelona que no estaven
inclosos al sobre B, per tant, aquests no se li tenen en compte. En cap document, detalla
les certificacions de qualitat, però tenint en compte que l’Hospital de Sant Pau i Santa
Tecla i Activa Mútua d’acord amb la documentació presentada per altres licitadors sí
que tenen certificacions de qualitat, se li tenen en compte aquests dos centres.
ACUNSA
- Policlínica El Vendrell
- Centro Mèdico Teknon – Grupo Quirón Salud (inclou Teknon, Quirón, Dexeus,
Hospital del Pilar i Hospital General de Catalunya)
- Hospital Comarcal Amposta
CASER
- Centre Mèdic Delfos
- Centro de oftalmologia Barraquer
- Clínica Nuestra Señora del Remedio
- Centro Mèdico Teknon – Grupo Quirón Salud (inclou Teknon, Quirón, Dexeus,
Hospital del Pilar i Hospital General de Catalunya)
- Hospital Universitari Sagrat Cor
- Admira Visión
- Hospital Sant Pau i Santa Tecla
- Centre Medic Gema
- Cerba Internacional Labco (SYNLAB)
- Centro Mèdico IMEBCA
Cal tenir en compte que l’objectiu d’aquest criteri és puntuar a les empreses que tenen
centres i clíniques de referència, pel seu prestigi i reconeixements, aquesta avaluació es
fa a partir dels certificats de qualitat i dels reconeixements obtinguts.
La documentació presentada en els requeriments efectuats que amplia els centres i
clíniques presentats en el sobre B, no s’ha tingut en compte. En cas que s’enumerin
centres o clíniques i no es faci cap referència a les certificacions, aquests centres no es
tenen en compte, excepte que siguin centres que d’altres licitadors hagin acreditat.
A partir de l’estudi de les ofertes presentades es proposa la següent puntuació a
cadascuna de les entitats licitadores, tenint en compte que s’han revisat les certificacions
de qualitat i els reconeixements dels centres i es considera que els següents centres són
centres de referència amb certificacions de qualitat i es proposa la concessió de punts
d’acord amb els següents criteris:
- Les empreses que han presentat el Centre Mèdic Teknon- Grupo Quirón Salud
se’ls atorga 6 punts, ja que es considera que és un grup amb els millors hospitals
de Catalunya i compta amb reconeixements internacionals (Quirón, Teknon,
Dexeus i Hospital General de Catalunya). El Centre Mèdic Teknon – grup
Quirón Salud, ha aconseguit reacreditar la seva qualitat assistencial per la Joint
Commission International (organització amb més experiència en l’acreditació
sanitària en l’àmbit internacional). l’Hopital Quirón està situat entre els 5 millors
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-

-

de l’Estat espanyol. L’Hospital General de Catalunya ha rebut el premi Avedis
Donabedian a l’excel·lència en qualitat. A més, aquests centres disposen de
diverses certificacions de qualitat en la gestió.
Als següents centres, se’ls atorguen 1,5 punts per considerar-se també centres de
referència, ja sigui a Tarragona o a Barcelona:
o Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Hospital de referència la província de
Tarragona que compta amb distincions com la Creu de Sant Jordi,
diploma al mèrit cívic, i altres premis.
o Hospital Sanitas CIMA. Hospital que compta amb l’acreditació
assistencial de la Joint Commission International, a més de certificacions
de qualitat en la gestió.
o Grup HLA Lavinia Salut. El Grup compta amb la certificacions de
qualitat de gestió i ambientals, a més d’un reconegut prestigi.
Els altres centres mèdics i clíniques es puntuen a raó de 0,5 punts si hi ha fins a 2
centres i a partir de 2 centres, se’ls atorga 1 punt.

D’acord amb aquest criteri la puntuació de les empreses és la següent:
SANITAS: 10 punts. 6 punts per tenir el Grup Quirón, 1,5 punts per l’Hospital de Sant
Pau i Santa Tecla, 1,5 punts pel CIMA i 1 punt per la resta.
DKV: 8,5 punts. 6 punts per tenir el Grup Quirón, 1,5 punts per l’Hospital Sant Pau i
Santa Tecla i 1 punt per la resta.
CASER: 8,5 punts. 6 punts per tenir el Grup Quirón, 1,5 punts per l’Hospital Sant Pau
i Santa Tecla, i 1 punt per la resta.
ACUNSA: 6,5 punts. 6 punts per tenir el Grup Quirón i 0,5 punts pels 2 centres més.
FIATC: 2 punts. 1,5 punts per l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla i 0,5 per l’altre centre.
ASISA: 1,5 punts. 1,5 punts pel Grup HLA Lavinia.
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C) Menor complexitat en la gestió i tramitació de les prestacions (fins a 3
punts)
L’objectiu perseguit amb aquest criteri d’adjudicació és valorar quines empreses
ofereixen millores en la gestió i tramitació de la pòlissa que suposin millores de
rellevància per als usuaris de la Diputació de Tarragona.
El resum de la documentació presentada per cadascuna de les empreses licitadores és el
següent:
ASISA:
- Es facilitarà a cada titular un Welcome Pack per unitat familiar (es pot escollir
entre welcome pack físic o electrònic)
- Cessió de dades mitjançant fitxer (implantació inicial)
- Disposició de bústia específica (Bústia Mail) per a tot el personal
- La Diputació disposarà d’un Responsable de Comtes en Secretaria de Consejo
- Portal de Gestió de Col·lectius Tancats
- Entorn WEB per a assegurats
- Servei d’atenció al client
- Dr. Virtual: consulta mèdica on-line
- Les autoritzacions es podran fer mitjançant les següents vies:
- Telèfon/Fax
- Correu electrònic
- Internet
- ASISA al Mòbil
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Procediment de resolució de conflictes

SANITAS
- Aplicació de mòbil per fer consulta i gestions
- Règim d’autoritzacions: via telèfon (902...) o presencial a les oficines. És
l’asseguradora amb major nombre de proves diagnòstiques i mètodes terapèutics
liberalitzats. Es valorarà al sobre C.
DKV
- Línia d’atenció personal Call Center (902...)
- Adreça de correu electrònic
- Equip de gestió assignat a la Diputació (gestor de suport de Grans comptes,
gestor administratiu-comptable- suport, director mèdic de recolzament)
- Web site específic pel personal de la Diputació
- Welcome pack
- Manual d’ús
- Responsable de Grans Comptes per fer el traspàs de la pòlissa
- Incorporació d’un treballador de DKV a la Diputació de Tarragona durant 1,5
mesos abans i després de la data d’efecte de la pòlissa per donar suport i
assessorament individualitzat als treballadors
- Tramitació autoritzacions via presencial a la sucursal de Tarragona, per telèfon
(902...), per correu electrònic, per internet)
- Pla allibera
- Compromís de citació ràpida assistencial
- Oficina virtual per sinistres on-line
- Demanar cita on-line
FIATC
- Tramitació d’autoritzacions a través de la sucursal de Tarragona. Detalla el
nombre de proves que requereixen autorització, però això es valora al sobre C.
ACUNSA
- Contacte directe amb la companyia
- Línia de comunicació directa a través de telèfon i correu electrònic
- Servei de relacions públiques en CUN Madrid i Pamplona
- El temps de resposta per autoritzacions i cobertures és de 24 hores
CASER
- Atenció personalitzada per al col·lectiu
- Àrea e-cliente. Sol·licitar autoritzacions on -line, sol·licitar duplicats, consultar
pòlisses
- Website
- Chat center 24 hores
- Autoritzacions via telèfon (901...), on-line
A partir de l’estudi de les propostes presentades es proposa la següent puntuació a
cadascuna de les entitats licitadores.
DKV: 3 punts. Es considera l’oferta més avantatjosa perquè algunes de les propostes
que ofereix es consideren especialment rellevants pel que fa a la gestió de la pòlissa.
Concretament, ofereix una persona per donar suport i assessorament individualitzat als
treballadors durant el període previ i posterior a l’inici del contracte. És l’única empresa
que fa aquesta oferta, i es considera d’alta rellevància perquè suposa que els treballadors
poden disposar de la informació i suport directament per part de l’empresa. A més, la
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gestió ordinària dels tràmits amb l’asseguradora queda coberta mitjançant via
presencial, correu electrònic, telèfon, webside, oficina virtual.
ASISA: 2,5 punts. Les propostes ofertades en quan a la gestió dels tràmits amb
l’asseguradora es consideren cobertes mitjançant bústia específica, portal de gestió de
col·lectius tancats, entorn web. Com a especificitat, oferta un procediment de resolució
de conflictes, mitjançant la creació d’una comissió mixta encarregada de resoldre
qualsevol incidència. Es considera més rellevant per la Diputació la millora de disposar
d’un suport i assessorament individualitzat durant un mes i mig, per tant, no es valora en
un 3 com l’anterior oferta.
CASER: 1 punt. Es considera que les vies per realitzar els tràmits ordinaris no són tant
àmplies com les de les dues empreses anteriors, no obstant això ofereixen atenció
personalitzada, àrea e-cliente, webside i chat center 24 hores. En relació a la puntuació
de les anteriors empreses i les ofertes presentades, se’ls atorga 1 punt.
SANITAS: 0,5 punts. L’única proposta diferenciada que oferta és l’aplicació de mòbil
App Sanitas, a través de la qual es poden fer gestions i consultes diverses, i no es
considera una proposta rellevant per al col·lectiu de la Diputació, per tant, se li atorga
només 0,5 punts.
ACUNSA: 0 punts. Les propostes ofertades són de gestió ordinària i no suposen cap
millora respecte la resta d’ofertes. A més el canal de comunicació amb la companyia
només és via telèfon i correu electrònic.
FIATC: 0 punts. En l’oferta presentada, no s’especifiquen les propostes per valorar el
criteri Menor complexitat en la gestió i tramitació de les prestacions. La documentació
presentada, només es comenta com es tramitaran les autoritzacions. És per això que se li
atorguen 0 punts.
RESUM PUNTUACIÓ SOBRE B
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SANIT
ASISA AS
DKV
Millors condicions de prestació
de la modalitat de quadre mèdic i
altres especialitats no incloses en
el plec (fins a 10 punts)
Centres i clíniques del quadre
mèdic de la demarcació de
Tarragona i Barcelona amb
certificacions de qualitat i
reconeixements (fins a 10 punts)
Menor complexitat en la gestió i
tramitació de les prestacions (fins
a 3 punts)
TOTAL PUNTUACIÓ SOBRE
B

ACUN CASE
FIATC SA
R

8

5

9

6

5

6

1,5

10

8,5

2

6,5

8,5

2,5

0,5

3

0

0

1

12

15,5

20,5

8

11,5

15,5

Tarragona, 23 d’octubre de 2018
El cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Àlex Grau Orts
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