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Expedient de contractació núm. 2021.01
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

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NÚM. 42/2021
Barcelona, 5 d’agost de 2021
ANTECEDENTS DE FET
El Consorci Català pel Desenvolupament Local, actualment, està portant a terme la licitació de
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 de
contractació 2021.01).
En data de 29 de juliol 2021 es va publicar en el perfil de contractant el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant, PCAP) i resta de documentació relativa a la dita
licitació.
Posteriorment, analitzant les dades publicades en el perfil, s’ha constat l’existència de diversos
errors materials, de fet i/o aritmètics que es detallen seguidament:
PRIMER.- A l’Annex número 3.1, consistent en l’assignació d’un punt a cada un dels elements
que integren l’apartat segon de la memòria tècnica. L’error material és un error de transcripció
respecte al PCAP, on hi consta els punts correctes assignats a cada un dels elements (dos
punts, veure pàgines 28 i 29 del PCAP). La naturalesa d’error material ve acreditada per dos
fets:
−

es tracta d’un error que consisteix en una mera errada de transcripció del PCAP en un
annex, que en res canvia el continguts dels criteris de valoració continguts, i que es
desprèn el caràcter d’error material del fet que aquest es troba correctament
determinat en el cos del PCAP, pàgines 28 i 29, de manera clara, i que el propi annex
3.1 es remet a la puntuació continguda en a la clàusula 18 del PCAP (expressada a les
ja esmentades pàgines 28 i 29 del PCAP). Altressí, en cap altre apartat de l’annex 3.1 es
fa referència a punts concrets assignats a cada apartat, remetent-se en tot cas a la
clàusula 18 PCAP.

−

l’annex 3.1 és un annex informatiu, que estableix una guia de com s’ha de presentar la
memòria tècnica explicativa, sense establir criteris de valoració, sinó que es limita a
reproduir la previsió de la clàusula 18 PCAP, ara en forma de guió per tal d’ajudar als
licitador a presentar unes memòries que segueixin la previsió establerta als plecs i per
permetin llur correcta valoració de manera igualitària entre tots els licitadors.

SEGON.- A la clàusula 3 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT), s’han detectat
els següents errors:
−

Apartat “Capacitat de l’equip”: On diu “Temps de càrrega: menor de 10 segons a 200
J”, ha de dir “Temps de càrrega: Menor a 12 segons a 200 J”.
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−

Apartat “Registre i transmissió de dades”: On diu “Sistema de transmissió sense fil de
dades de successos a un Smartphone o PC”, ha de dir “Sistema de transmissió de dades
de successos a un Smartphone o PC”

−

Apartat “Elèctrodes”: On diu “Elèctrodes d’intercanvi per cartutx d’adult i pediàtric,
(...)”, ha de dir “Elèctrodes d’intercanvi d’adult i pediàtric, (...)”

Aquests errors no suposen alteració dels plecs, i responen a errors materials en la transcripció
de la versió que hauria d’haver estat definitiva del PPT, error que neix de l’existència de
diverses versions de treball dels mateixos abans de la seva publicació definitiva.
FONAMENTS DE DRET
Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques disposa que les Administracions Públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
que existeixin en els seus actes administratius.
Atesos els acords adoptats en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 28 d’octubre de
2019 i d’acord amb les facultats que tinc atribuïdes en virtut dels Estatuts del CCDL.
RESOLC :
Primer.- Aprovar la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics relacionats a la part
expositiva de la present Resolució detectats en l’annex 3.1 del PCAP (lots de 1 al 4) i a la
clàusula 3 del PPT, en els següents termes:
A l’Annex núm. 3.1 del PCAP, apartat segon, on diu:
SEGON.- Memòria tècnica de senyalització i de les campanyes d’informació, desglossats de
la següent manera:
•

Pla de senyalització dels espais on s’hi instal·lin els DEA, fins a un punt
Aquest pla comprendrà com a mínim, la proposta de senyalització i/o senyalèctica,
que s’utilitzaria en els diferents formats objecte de contractes. Especialment,
s’haurà de preveure els diferents formats que tant en l’espai públic, com en
equipaments, es puguin utilitzar per identificar la xarxa dels DEA existents en el
municipi/territori

•

Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania, fins a un punt.
Aquest pla comprendrà, com a mínim, diferents possibles canals informatius i/o de
sensibilització, així com opcions de caràcter innovador per tal de poder fer arribar
la sensibilització a diferents col·lectius o segment de possibles usuaris dels DEA.
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Els diferents apartats de les memòries es valoraran d’acord amb els criteris i les
puntuacions contingudes a la clàusula 18 del PCAP.
El document tindrà una extensió màxima aproximada de vint pàgines, i no es valorarà altra
informació que l’expressament sol·licitada, d’acord amb l’esquema indicat.
Ha de dir:
SEGON.- Memòria tècnica de senyalització i de les campanyes d’informació, desglossats de
la següent manera:
•

Pla de senyalització dels espais on s’hi instal·lin els DEA.
Aquest pla comprendrà com a mínim, la proposta de senyalització i/o senyalèctica,
que s’utilitzaria en els diferents formats objecte de contractes. Especialment,
s’haurà de preveure els diferents formats que tant en l’espai públic, com en
equipaments, es puguin utilitzar per identificar la xarxa dels DEA existents en el
municipi/territori

•

Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania.
Aquest pla comprendrà, com a mínim, diferents possibles canals informatius i/o de
sensibilització, així com opcions de caràcter innovador per tal de poder fer arribar
la sensibilització a diferents col·lectius o segment de possibles usuaris dels DEA.

Els diferents apartats de les memòries es valoraran d’acord amb els criteris i les
puntuacions contingudes a la clàusula 18 del PCAP.
El document tindrà una extensió màxima aproximada de vint pàgines, i no es valorarà altra
informació que l’expressament sol·licitada, d’acord amb l’esquema indicat.
S’elimina, per tant, tota referència a puntuació concreta, remetent-se a allò que preveu la
clàusula 18 del PCAP:
A la clàusula 3 del PPT, “Característiques tècniques dels desfibril·ladors”, on diu
1.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS DESFIBRIL·LADORS
Els equips a subministrar hauran de complir obligatòriament les següents
característiques tècniques:
Desfibril·lador
(...)
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Capacitat de l'equip
Temps de càrrega: Menor de 10 segons a 200 J.
Temps d'anàlisi i preparació de la descàrrega (incloent el temps de càrrega):
Inferior a 30 segons.
(...)
Registre i transmissió de dades
Sistema de Transmissió sense fil de dades de successos a un Smartphone o
PC.
Dades emmagatzemades: Primers 15 minuts de l'ECG i les decisions sobre
l'anàlisi i els successos
Accessoris dels DEA inclosos
(...)
Elèctrodes
Elèctrodes d'intercanvi per cartutx d'adult i pediàtric, pre-connectats,
autoadhesius i d'un sol ús.
Vida útil d’un mínim de 2 anys.
S'haurà d'aportar vista general, fotografia i la fitxa tècnica de l'article a
subministrar.
Ha de dir:
1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS DESFIBRIL·LADORS

Els equips a subministrar hauran de complir obligatòriament les següents
característiques tècniques:
Desfibril·lador
(...)
Capacitat de l'equip
Temps de càrrega: Menor de 12 segons a 200 J.
Temps d'anàlisi i preparació de la descàrrega (incloent el temps de càrrega):
Inferior a 30 segons.
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(...)
Registre i transmissió de dades
Sistema de Transmissió de dades de successos a un Smartphone o PC.
Dades emmagatzemades: Primers 15 minuts de l'ECG i les decisions sobre
l'anàlisi i els successos
Accessoris dels DEA inclosos
(...)
Elèctrodes
Elèctrodes d'intercanvi d'adult i pediàtric, pre-connectats, autoadhesius i d'un
sol ús.
Vida útil d’un mínim de 2 anys.
S'haurà d'aportar vista general, fotografia i la fitxa tècnica de l'article a
subministrar.
Segon.- Posar en coneixement general el contingut i abast d'aquesta resolució mitjançant la
publicació de la correcció d’errada en el perfil de contractant del CCDL.
Tercer.- Ordenar que es porti a terme la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics
continguts en l’Annex núm. 3.1 del PCAP i en la clàusula 3 del PPT, ens els termes continguts a
la present resolució, als efectes de poder continuar amb la tramitació de l’expedient i procedir
a la publicació dels plecs una vegada rectificats.
Quart.- Donar compte de l’adopció de la present Resolució, en la propera sessió de la Comissió
Executiva del CCDL que se celebri, als efectes oportuns, així com els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
I per que així consti, ho mana i signa davant meu, la secretària accidental, que en dona fe.
Davant meu,
El President

La Secretària accidental del CCDL i
Oficial Major de la Diputació de Lleida

Lluís Soler i Panisello

Neus Roura i Serra
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