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1.

FONAMENTS DE DRET
Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i actuacions a realitzar
amb motiu dels estudis econòmics i les consultes preliminars del mercat que es
realitzin del Consorci Català pel Desenvolupament Local i la Central de contractació de
l’Associació Catalana de Municipis i comarques en les licitacions dels Acords marc i
adquisicions centralitzades de subministrament i serveis amb destinació a les entitats
locals de Catalunya o altres contractes encomanats pels esmentats ens locals.
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, sobre
contractació pública (en endavant, DN), articles 40 i 41
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP) en el seu article
115 sobre les consultes preliminars del mercat.

2.

ANTECEDENTS

El CCDL és un consorci creat per iniciativa de l’ACM, amb l’objectiu de portar a terme
l’establiment i gestió de serveis i activitats d’interès local, i d’acord amb el que disposen els
seus estatuts, la contractació de serveis i subministraments per als ens locals de Catalunya a
través d’un sistema d’adquisició centralitzat, i el suport a la central de contractació de l’ACM. A
més a més de l’ACM, el CCDL està integrat per les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, i
pels Consells Comarcals de l’Alt Camp, l’Anoia, el Pla de l’Estany, el Pallars Jussà i la Segarra. En
aquest marc anteriorment definit, el CCDL rep per part de l’ACM diferents encàrrecs per satisfer
les necessitats de contractació de subministraments, béns o serveis, dels ens locals catalans
associats. Aquests encàrrecs tenen, majoritàriament, tres àmbits d’actuació: primer, amb
accions de prospecció de mercat i estadístiques per tal de detectar necessitats de contractació
d’interès local; segon, per a l’execució efectiva dels procediments d’Acords marc i licitacions de
contractes públics; i finalment, per a la gestió de l’execució de tots els contractes i acords
adjudicats fins que aquests no retornin a l’ACM, com a entitat impulsora del sistema,
mitjançant la seva cessió.
L’any 2014 el CCDL va aprovar la Instrucció 1/2014, de 30 de setembre, amb la finalitat de
regular les consultes preliminars del mercat amb les empreses proveïdores per a la definició de
l’objecte material dels contractes d’adquisició centralitzada de subministraments i serveis a
licitar amb destinació als ens locals de Catalunya. El marc legal que permetia realitzar aquesta
instrucció, i les posteriors actuacions que se’n deriven, eren les previsions establertes en els
articles 40 i 41 DN, on, per primera vegada, es determinava una regulació específica per a
aquelles pràctiques, en part ja habituals de les administracions públiques catalanes, que es
coneixen com a prospecció de mercat. De fet, des d’una vessant interna, des del 2011, la
Central de contractació ja havia utilitzat, amb bon resultat, treballs de col·laboració dels
anomenats grups focals o focus grup. En els quatre anys de vigència de l’esmentada instrucció,
mitjançant les diverses consultes preliminars del mercat realitzades amb les empreses
proveïdores dels diferents acords marc licitats, s’han redactat un total de 15 informes, amb la
participació de 149 empreses diferents. Aquests expedients, ja tramitats atenent a la instrucció
esmentada, han permès contractar productes i serveis tan diversos com els subministraments
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d’energia elèctrica, de gas natural, vehicles i altres elements de transport, paper,
desfibril·ladors, equips d’informàtica o d’impressió; i també de serveis, com els de mediació
d’assegurances, videoactes i gravació, gestors de càrrega de vehicles elèctrics o el manteniment
d’aparells elevadors. Aquesta disposició s’ha revelat com una eina de gran utilitat en les
licitacions abans esmentades, de manera especial per configurar l’objecte del contracte, la
divisió o no en lots, així com aspectes relacionats amb els requisits i condicions pel que fa a
solvència, criteris d'adjudicació i les diverses condicions generals i especials d’execució dels
acords marc i dels contractes derivats. Per tal d’actualitzar a la realitat que s’ha anat trobant
amb el temps i sobretot amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic
(d’ara endavant, LCSP) es va aprovar i publicar una nova instrucció interna, la 1/2018 amb el
mateix objectiu.
Actualment, hi ha vigent l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient 2016.03). El període de vigència d’aquest Acord marc finalitza l’octubre de 2021 i,
per aquest motiu, es considera la seva renovació.
En data 21 de desembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM va adoptar l’acord
d’encarregar al CCDL l’inici de l’expedient per a la licitació de l’Acord marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), així com dels serveis associats de manteniment i formació
amb destinació als ens locals de Catalunya. Aquest acord fou notificat a l’interessat el dia 29 de
desembre de 2020.
En data 18 de gener de 2021 es va emetre la Resolució núm. 08/2021, de la Presidència del
CCDL, acceptant l’encàrrec, i adoptant, entre altres, el següent acord:
Tercer.- Disposar que es porti a terme les corresponents consultes de mercat, d’acord
amb la Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i actuacions a
realitzar amb motiu dels estudis i consultes preliminars del mercat que es realitzin pel
CCDL i la Central de contractació de l’ACM, designant a tal efecte com a coordinadora
de les mateixes la Sra. Jordina Moltó Bastardes, responsable de l’àrea d’estudis i
contractació de l’ACM; que s’elaborin els plecs de la licitació per part dels serveis
tècnics de l’ACM, per tal que siguin incorporats a l’expedient i es pugui procedir a la
seva aprovació, i que la Secretaria i Intervenció del Consorci portin a terme els informes
que s’escaigui respecte al procediment legal a seguir i la disponibilitat de crèdit
pressupostari.
Les consultes preliminars s’han realitzat per part de l’àrea d’Estudis i contractació de l’ACM,
d’acord amb el conveni general de col·laboració entre el CCDL i l’ACM.
3.

PUBLICITAT I COMUNICACIONS REALITZADES

Atesa la regulació prevista a l’article 5 de la instrucció, es va realitzar, un cop aprovat l’inici
d’expedient, una alerta en el perfil de contractant, publicada el dia 22 de gener de 2021
(Document Annex 1), perquè les empreses interessades es posessin en contacte a través del
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correu-e gabinetestudis@acm.cat, per tal de gestionar la posterior participació en els consultes
preliminars. Aquesta alerta reproduïa literalment la Resolució 08/2021, de 18 de gener, ja
esmentada, d’inici d’expedient i consultes preliminars.
Es va optar per utilitzar el mètode d’enquesta, entre les diferents opcions que es preveuen
(enquesta, entrevista conjunta, o l’opció escollida de l’entrevista individual).
Les empreses que van sol·licitar participar en les consultes preliminars han estat deu (10), de
les quals han contestat nou, com es relacionarà posteriorment.
Atesa que és una licitació que ja existia, també es consulta a l’oficina de seguiment de la
contractació de la central de compres i contractació de l’ACM, per tal de conèixer la seva
experiència, noves necessitats detectades, comentaris i demandes diverses dels ens locals que
han fet consultes i/o han adquirit béns amb aquest Acord marc.
4.

ÍNDEX DELS ASPECTES TRACTATS

El qüestionari ha inclòs les següents preguntes:
Identificació bàsica de l’empresa o entitat:
Raó Social
Persona de contacte directe:
Correu electrònic:
Objecte social de l’empresa o entitat:
Any de constitució:
Volum anual de negocis
o 2018:
o 2019:
o 2020:
Facturació aproximada del subministrament d’aparells desfibril·ladors i serveis
associats de manteniment i formació
o 2018:
o 2019:
o 2020:
Número de treballadors:
De l’activitat que realitzen, subcontracten feines? Quines?
L’empresa disposa d’algun pla d’igualtat de gènere o aplica mesures per a la igualtat
efectiva entre homes i dones? Quines?
Faci una breu presentació de la seva empresa
Enllaç del seu web, de l’apartat de subministraments i/o serveis referents a la licitació
Quin avantatge competitiu creu que tenen els seus productes o serveis?
Quina experiència té en el sector públic?
Indiqui el seu àmbit territorial d’activitat (local, comarcal, provincial, Catalunya):
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Coneixement Central de contractació i Acord marc vigent
Coneixeu l’actual Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (exp. 2016.03)?
Sí / No
Vàreu presentar oferta en l’anterior Acord marc?
Sí / No
Heu participat en algun altre Acord Marc de l’ACM?
Sí / No
Anàlisi de l’objecte del contracte i dels lots:
L’objecte de l’actual acord marc inclou els següents lots de subministrament i serveis:
Subministrament en modalitat de compra i serveis associats
Lot 1 – Subministrament de DEA, manteniment i formació.
Lot 2 – Subministrament de DEA, dispositiu d’instal·lació (tòtem, vitrina,
armari...), manteniment, formació i senyalització.
Subministrament en modalitat d’arrendament i serveis associats
Lot 3 – Subministrament de DEA, manteniment i formació.
Lot 4 – Subministrament de DEA, dispositiu d’instal·lació (tòtem, vitrina,
armari...), manteniment, formació i senyalització.
Serveis de manteniment, formació i difusió
Lot 5 – Servei de manteniment dels DEA.
Lot 6 – Servei d’accions formatives, sensibilització, senyalització i difusió dels
DEA, i els primers auxilis.
Considera que són adequats aquests lots?
Si/No
En cas que la resposta sigui negativa, quina altra proposta faria?
El manteniment preventiu el realitzeu de forma presencial, remota o mitjançant una
fórmula mixta (presencial i remota)?
En cas de realitzar el manteniment remot o parcialment remot quins requeriments de
connectivitat són necessaris?
Vist els lots de subministrament i serveis actuals, quins elements complementaris
d’equipament són normalment utilitzats en el moment d’instal·lar un DEA.
Disposeu de servei d’atenció al client en horari continuat i procediment/protocol de
24h?
Faciliteu el registre dels equips al departament competent en matèria de Sanitat?
Oferiu una única marca d’aparells DEA o més d’una marca?
Sou un centre acreditat per donar formació en SVB+DEA, tot complint amb els requisits
formatius i de docents establerts al Decret 151/2012?
Disposeu de formadors propis? I de directors i instructors?
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Adjudicació a una única empresa o selecció de diverses empreses:
La llei permet adjudicar l’Acord marc a una empresa per lot, per tant, una empresa
durant tot el període del contracte és qui presta el servei o subministrament (LCSP
221.3), o bé, permet fer una selecció d’empreses, mínim 3 per lot (LCSP 221.4).
Considera com a una bona opció la selecció d’empreses, tal i com està configurat
l’actual Acord marc?
Criteris d’adjudicació
A banda del preu, quins altres aspectes o criteris creu que s’haurien de valorar?
Vigència de l’Acord marc i preus
La previsió de la durada de l’Acord Marc és de 2 inicials i dues pròrrogues d’un any:
total 4 anys. Ho veu possible?
Els preus es poden mantenir durant quatre anys? (segons la LCSP la pròrroga és
obligatòria per part de les empreses adjudicatàries, i opcional per part de l’òrgan de
contractació)
5.

RELACIÓ D’EMPRESES

Relació d’empreses/operadors que han respost el qüestionari, prèvia sol·licitud, o s’ha tingut
contacte en el marc de les consultes preliminars del mercat:

EMPRESA
Catwas 365 SL
Cardium Mobile SL - CorProtegit
Optimiza Iberia SL - Grupo Optimiza
Batega Electromédica SL
Cardiac futur idea SL
Telefónica Soluciones de Informática
Comunicacions de España SA (TSOL)
Preving Consutores SLU - ICESE PREVENCIÓ
Pas Formación Sanitaria y DEA SL - CARDIOPAS
Osatu S.Coop - Bexem Cardio

y

Data
Data petició
resposta
participació
enquesta
consultes
digital
26/01/2021 08/04/2021
25/01/2021 08/04/2021
26/01/2021 08/04/2021
28/01/2021 13/04/2021
25/01/2021 13/04/2021

15:49
18:40
23:14
10:17
12:46

24/01/2021

19/04/2021

11:30

28/01/2021
02/02/2021
29/01/2021

21/04/2021
21/04/2021
21/04/2021

16:28
18:11
18:56

Externalización de servicios y compras para la
01/02/2021
integración de discapacitados SL - ESCID

Hora
resposta

Sense
resposta
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6.PRINCIPALS CONCLUSIONS
Sobre la facturació
Les empreses indiquen un interval de facturació força ampli anant dels 60.000 euros als
7,5 milions d’euros anuals en les prestacions de subministrament i manteniment de
DEAs.
Sobre el nombre de treballadors
De les dades declarades pel que fa al nombre de treballadors i pel que fa a la facturació
anual, es pot concloure que estem davant d’un sector repartit entre petites i mitjanes
empreses i amb la presència d’algunes grans empreses que tenen oberta un línia de
negoci de subministrament i manteniment de DEAs.
Concretament, en relació al nombre de treballadors, set de les nou empreses que han
respost declaren tenir menys de 250 treballadors (concretament, sis d’aquestes no
arriben als deu treballadors), i les altres dues declaren tenir entre 700 i 5.000
treballadors.
Sobre la subcontractació
Gairebé la meitat de les empreses declaren que no subcontracten feines o activitats.
Pel que fa a les que sí que declaren que subcontracten algunes tasques, podem
distingir dos grups: un primer grup d’empreses indiquen la subcontractació de la
instal·lació i manteniment dels DEAs, mentre que l’altre grup, manifesten que només
subcontracten la formació. Cal senyalar que en algun cas la subcontractació de la
formació es realitza només en el cas que s’excedeixin els recursos formatius propis de
l’empresa.
Sobre la igualtat de gènere
Més del 60% de les empreses declaren disposar d’un pla d’igualtat de gènere i un altre
25% apliquen mesures per a la igualtat efectiva entre homes i dones o estan en tràmit
d’elaboració del pla d’igualtat. Únicament una empresa declara no tenir pla d’igualtat i
no informa de cap actuació realitzada en aquest àmbit (val a dir que aquesta empresa
no està obligada legalment a disposar d’aquest pla, atès que declara menys de 250
treballadors).
Sobre l’experiència en el sector públic
Totes les empreses, a excepció d’una d’elles, declaren tenir experiència en el sector
públic.
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Sobre l’àmbit territorial d’actuació
Totes les empreses declaren que Catalunya és el seu àmbit territorial d’activitat sense
que cap d’elles hagi indicat cap preferència o tenir restringida la seva actuació en
àmbits provincials o comarcals.
Quin avantatge competitiu creu que tenen els seus productes o serveis?
Dels avantatges competitius es diferencien quatre línies:
•
•
•
•

Tècnica. 4 de les empreses destaquen com a avantatge la qualitat tècnica dels
equips subministrats.
Connectivitat. 6 empreses assenyalen com a avantatge la digitalització i connexió
de tots els equips.
Servei. 4 empreses presenten com a avantatge les millores en el temps de
resposta.
Especialització. 4 de les empreses posen èmfasi en l’experiència sanitària del
personal pel que fa als avantatges del seu servei.

Coneixement i participació als Acords marc de l’ACM
•
•
•

El 88 % de les empreses declaren conèixer l’actual Acord marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2016.03)
Només una de les empreses participants va presentar oferta a l’Acord marc
actualment vigent.
En aquest cas també únicament una empresa (la mateixa del punt anterior) declara
haver participat en algun altre Acord marc de l’ACM.

Adequació de la distribució de lots actuals.
El 88 % de les empreses considera adequats els lots de l’actual Acord marc. En aquest
sentit, només una empresa el considera no adequat ja que creu que, a banda de poder
territorialitzar els lots, caldria diferenciar més clarament el subministrament de la
formació i el manteniment.
Manteniment preventiu (presencial/remot)
Sobre la qüestió de si el manteniment preventiu el realitzen de forma presencial,
remota o mitjançant una fórmula mixta, la majoria de les empreses opten per la
fórmula mixta (presencial i remota), de manera que el manteniment es realitza
presencialment i el control de l’equip remotament.
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Si bé, dues empreses manifesten que només realitzen el manteniment preventiu amb
una única fórmula, únicament de manera presencial, en un cas, i de forma remota, en
l’altre.
Elements complementaris d’equipament en el moment d’instal·lar un DEA
No s’observen entre les propostes de les empreses elements complementaris que
tinguin un ús normalitzat. Únicament, el KIT RCP (kit que conté elements de seguretat i
auxiliars pel primer intervinent d’un sol ús) és mencionat per un 33 % de les empreses.
Servei d’atenció al client en horari continuat (24 hores)
Totes les empreses disposen d’un servei d’atenció 24 hores a excepció d’una d’elles.
Registre dels equips al Departament competent en matèria de sanitat
Totes les empreses declaren facilitar el registre dels equips al Departament competent
en matèria de sanitat, no havent-ho de fer la persona que ha adquirit o arrendat el
DEA.
Marques en exclusivitat o multimarca
Respecte a la qüestió sobre si les empreses ofereixen una única marca d’aparells DEA o
més d’una, el 55 % de les empreses indiquen que treballen amb més d’una marca i el
45 % restant ho fan amb una única marca, bé sigui a través d’un contracte d’exclusivitat
com per ser fabricants.
Centre acreditat per donar formació
Totes les empreses, excepte una d’elles, declaren ser centre acreditat per impartir la
formació en SVB+DEA, complint amb els requisits formatius i docents establerts al
decret 151/2012.
L’empresa que declara no estar acreditada és una de les que en una pregunta anterior
declara que subcontracten aquesta feina.
Formadors propis
El 66 % de les empreses declaren disposar de formadors propis, tant pel cas
d’instructors com de directors.
Les empreses que declaren no disposar de formadors propis coincideixen
majoritàriament amb les que han declarat que subcontracten feines.
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Adjudicatari únic o de selecció
Majoritàriament (un 88 %) les empreses han considerat com a bona opció mantenir la
selecció d’empreses, tal i com està configurat l’Acord marc actual.
Criteris d’adjudicació
En referència a la pregunta de si a banda del preu, quins altres aspectes o criteris
creuen que s’haurien de valorar, les respostes que han indicat les empreses participants
han estat les següents, les quals es podran valorar per la seva incorporació en la futura
licitació, sempre i quan tinguin relació amb l’objecte i no comportin una discriminació o
obstaculització a la lliure concurrència.
En relació a aquest punt les respostes han estat molt diverses, si bé es poden agrupar, a
judici de la sotasignada, en els següents punts:
Tots els consultats destaquen la importància en aquesta licitació d’incorporar
elements referits a la qualitat i prestacions del servei. Així, hi trobem
referències expresses o implícites en tots ells, que proposen alternatives com
l’aportació de certificats relatius a les prestacions dels DEA’s, l’ús de normes ISO
per acreditar la qualitat del servei, possibles assessoraments per la
implementació d’un pla de cardio protecció, formació de primera instal·lació i
continuada, etc.
Dues empreses destaquen la possibilitat d’emprar mecanismes objectius per
l’acreditació de la qualitat del servei: d’una banda una empresa planteja l’ús
de les normes ISO com a indicadores de qualitat, i una altra destaca la qualitat
formativa que implica ser entitat col·laboradora del Consell Català de
Ressuscitació.
Per tant, podríem concloure que els criteris d’adjudicació emprats en la passada
licitació no ha estat valorats negativament, que les empreses consultades destaquen la
importància de continuar millorant en les condicions de prestació del servei en favor
d’una major qualitat i que, en la mesura del possible, cal recórrer a mecanismes
objectius per la determinació de les millores qualitatives en el servei.
Durada de l’Acord marc i manteniment de preus durant el període de vigència de l’Acord
Totes les empreses declaren estar d’acord amb la durada inicial de 2 anys, més dues
possibles pròrrogues d’un any cadascuna d’elles.
Únicament, una empresa declara no poder mantenir els preus durant 4 anys, la resta
no hi veuen cap inconvenient en haver de mantenir els preus durant aquest període de
temps.
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De les aportacions efectuades es desprèn, en general, la satisfacció amb l’actual distribució de
lots per raó de l’objecte, si bé, una de les empreses consultades ha proposat la divisió en lots
per raó del territori.
De totes les respostes anteriors es pot despendre que hi ha, de manera majoritària, una
satisfacció amb els criteris d’adjudicació emprats en la darrera licitació de l’acord marc i que,
per tant, els futurs criteris haurien de seguir una línia de continuïtat amb els actuals.
Nogensmenys, serà en la fase de redacció de plecs, quan s’entrarà al detall de la definició dels
mateixos.

7. RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA REFERENCIADA
Atesa la previsió de l’article 8 de la instrucció, s’inclou una relació d’altres licitacions o
documents similars que s’han analitzat, o tingut en compte en el procediment:
ADMINISTRACIÓ

REFERÈNCIA DOCUMENT

Servei Català de la Salut
SCS-2021-418
(CatSalut)
Servei Català de la Salut
SCS-2020-514
(CatSalut)
Universitat
Pompeu
UPF-2020-0064
Fabra

DATA
03/05/2021
08/04/2021
12/01/2021

Ajuntament de Cornellà
19-045
de Llobregat

12/02/2020

Universitat de Barcelona

28/06/2019

2019/15

8. DOCUMENTS ADJUNTS O ANNEXOS
S’annexen en aquest mateix informe, i amb numeració correlativa, diferents documents adjunts
tal com s’indica en el mateix document.

Sra. Jordina Moltó Bastardes
Responsable de l’àrea d’estudis i contractació de l’ACM
Barcelona, 5 de maig de 2021
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