Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

INFORME JURÍDIC:

CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE ELS SERVEIS DE SUPORT PER A UN
ABORDATGE INTEGRAL I INTEGRAT AL TRACTAMENT DELS PACIENTS
EN RISC DE MORT SOBTADA I D’INSUFICIÈNCIA CARDÍACA QUE
REQUEREIXEN DISPOSITIUS D’ELECTROESTIMULACIÓ CARDÍACA AMB
DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA
SANTA CREU I SANT PAU
EXP.- OBE 20/668

S’emet el present informe per tal de donar compliment a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), que estableix que en l’expedient de contractació
s’haurà de justificar el següent;
a)

L’elecció del procediment de licitació.

b)

La classificació que s’exigeix als participants.

c)

Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es
prendran en consideració per a adjudicar el contracte i les possibles condicions especials
d’execució.

d)

El valor estimat del contracte.

e)

La necessitat de l’Administració i la seva relació amb l’objecte del contracte.

f)

Si es tracta d’un contracte de serveis, la insuficiència de mitjans.

g)

Si escau, la decisió de no dividir l’objecte del contracte en lots.

Finalment també es farà menció als plecs que integren aquest expedient i a les fórmules emprades per a
seleccionar la millor oferta.
1.- Tramitació de l’expedient i procediment de licitació
Es considera correctament justificada a la memòria del responsable del contracte, l’establert a la
Disposició Addicional Cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i
altres de complementàries. Atès això, es considera adient la tramitació urgent de l’expedient d’acord amb
l’article 119 de la LCSP.
L’adjudicació del contracte es durà a terme pel procediment obert de contractació. A més, degut a l’import
del valor estimat de la contractació, aquest procediment es troba subjecte a les normes relatives a la
regulació harmonitzada, d’acord amb el que disposen els articles 19 i 22 de la LCSP.
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L’elecció d’aquest procediment respon a la finalitat de possibilitar que totes les empreses interessades
puguin presentar les seves propostes, sense negociar amb cap d’elles. En tot cas, s’haurà d’estar a les
particularitats que preveuen els articles 316 i següents de la LCSP sobre els poders adjudicadors que no
tenen la condició d’Administració pública.
D’acord amb l’article 63.3 LCSP, la justificació del procediment utilitzat no s’haurà de publicar al perfil del
contractant si s’utilitza un procediment obert.
2.- Classificació admesa
Consta a l’expedient que no s’admet la classificació com a acreditació de la solvència de les empreses
participants. És cert que l’article 77.1 de la LCSP preveu que, pels contractes de serveis, els licitadors
puguin acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la classificació en el grup o subgrup de
classificació i categoria de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits específics de solvència exigits a l’anunci de licitació i detallats als plecs del contracte.
En consonància amb aquesta possibilitat, el mateix precepte preveu que l’òrgan de contractació estableixi
“els criteris i requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional tant
en els termes establerts en els articles 87 i 90 de la Llei com en termes de grup o subgrup de classificació
i categoria mínima exigible”.
Això no obstant, la LCSP preveu que això només serà possible quan “l’objecte del contracte estigui inclòs
en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o subgrups de classificació vigents, atenent al codi CPV del
contracte”.
Després d’haver consultat l’Annex 2 (“Correspondencia entre subgrupos de clasificación y códigos CPV
de los contratos de servicios”) del “Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre” es constata que no existeix un grup
o subgrup que inclogui els codis CPV del present contracte (com a principal el 85100000-0 (Serveis de
Salut) a més de, com addicionals: 33100000-1 (Equipament mèdic); 33182000-9 (Aparells d’ajuda
cardíaca); 33182100-0 (desfibril·lador); 33195000-3 (Sistema de monitorització dels pacients), 851212311 (Serveis cardiològics), 85148000-8 (Serveis d’anàlisis mèdics), 48180000-3 (Paquets de programari
mèdic), 80561000-4 (Serveis de formació en matèria de salut), 72000000-5 (Serveis IT: consultoria,
desenvolupament de programari, internet i ajuda) 85141210-4 (Serveis de tractament mèdic a domicili)) i,
per tant, no resulta possible exigir un grup o subgrup de classificació i una categoria mínima.
3.- Criteris de solvència, criteris de valoració i condicions especials d’execució
Com s’observa de la documentació obrant a l’expedient de contractació, els criteris de solvència es troben
especificats al plec del contracte i al quadre de característiques. A més, aquests es vinculen a l’objecte del
contracte i en són proporcionals (exigència d’un mínim de solvència econòmica i financera per a
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assegurar el correcte compliment del contracte; exigència d’haver prestat un seguit de serveis idèntics o
similars per tal de garantir una prestació adequada). Es dóna compliment, doncs, al que disposa l’article
74.2 de la LCSP.
També es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP respecte dels criteris d’adjudicació que
permeten contractar un servei de qualitat. Es tracta, en efecte, de criteris vinculats a l’objecte del contracte
que permeten mantenir condicions de competència efectiva. Aquests criteris es basen en una relació
qualitat-preu.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa
finalitat que consisteix en permetre visualitzar, i per tant valorar, quin servei es proposa i com es prestarà,
adaptant-se concretament a les condicions específiques de funcionament de la FGS. D’una banda, els
criteris qualitatius establerts pretenen identificar l’oferta que millor respongui a les necessitats ja descrites
de la FGS. D’altra banda, els criteris econòmics tenen com a finalitat identificar aquella oferta que respon
millor al binomi qualitat-preu.
En relació amb l’apartat dels criteris d’adjudicació de la memòria justificativa aprofitem el present informe
per a matisar de la següent manera la justificació dels criteris d’adjudicació:
“Les fórmules emprades no són les establertes en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de
Contractació Pública atès que es considera que les proposades per aquesta licitació valoren per
igual tant els criteris de qualitat com el preu i amb els mateixos paràmetres, de tal manera que a
la millor oferta tant tècnica com econòmica se li atribueix la millor puntuació possible. Es manté
també la proporcionalitat entre les ofertes per la qual cosa, en resum, es respecten els principis
de transparència i d’igualtat.”
Respecte a les condicions especials d’execució s’estableix el deure de pagament, per part de
l’adjudicatari, als subcontractistes, com a condició especial de caràcter social. Per tant, es considera
ajustat a allò establert a l’article 202 LCSP.
4.- Valor estimat del contracte
La documentació que conté l’expedient de contractació satisfà el que exigeix l’article 101 respecte del
càlcul del valor estimat del contracte. Tant el quadre de característiques com la memòria justifiquen
suficientment el càlcul.
L’import del valor estimat figura als plecs i el mètode emprat no pretén sostraure el contracte de l’aplicació
de determinades normes de contractació.
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5.- Necessitats a satisfer, línies estratègiques de la relació contractant-contractisa i objecte del
contracte

Necessitats a satisfer
Segons els seus propis Estatuts, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(en endavant, la FGS) vetlla per l’increment dels nivells de salut dels ciutadans a través de la prestació de
serveis mèdics-sanitaris, principalment a l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Per a dur a terme aquesta missió, la FGS necessita uns serveis de suport avançat per a millorar el
tractament dels pacients en risc de mort sobtada i d’insuficiència cardíaca que requereixin dispositius
d’electroestimulació cardíaca amb un abordatge integral i personalitzat.
L’abordatge integral dels pacients en risc de mort sobtada i d’insuficiència cardíaca té l’objectiu de garantir
la màxima eficiència assistencial d’aquests pacients en tot el cicle assistencial. L’excel·lència en el
tractament, requereix la integració i utilització de la tecnologia més actual i més adequada a cada etapa
del procés assistencial. Moltes, i de diferent tipus, són les tecnologies de suport al tractament d’aquests
pacients al llarg del procés assistencial i, totes elles, en constant evolució: contínuament apareixen nous
dispositius d’electroestimulació amb tecnologies menys invasives o importants millores en dispositius
existents, que ofereixen una major seguretat en el tractament dels pacients o obren noves possibilitats
terapèutiques.

Per garantir la màxima eficiència i eficàcia del procés assistencial d'aquests pacients, la FGS requereix els
serveis de suport en tots els aspectes assistencials, des de la provisió de dispositius i materials, el
seguiment i control remot, la coordinació amb altres nivells assistencials i l'empoderament del pacient i el
seu entorn.

Per assolir aquest objectiu es necessiten uns serveis de suport continuat per a la Implementació i evolució
de d’una solució durant tot el contracte. A través d'aquesta licitació, la FGS pretén continuar millorant la
cura d'aquests pacients a través d'un model de relació entre l’hospital i el titular del contracte basat en la
col·laboració i l'intercanvi de riscos entre l'Hospital i l'exitós contractista reeixit en el contracte actual.
Línies estratègiques de la relació contractant-contractista

1. Servei integral basat en el model de partenariat: la Mesa tècnica de seguiment del contracte
Aquest servei s’inscriu en la lògica de la participació, tant del contractista com del contractant, en
l’execució del contracte. La participació de les dues parts es plasma a través de la Mesa tècnica
de seguiment del contracte. Aquest òrgan paritari – integrat per representants del contractista i del
contractant- acompleix les següents tasques de forma col·legiada:
●

Definició i revisió de protocols assistencials dels serveis de diagnòstic.

●

Control econòmic de l’execució del contracte.

●

Participació en l’evolució del catàleg de dispositius estàndard.

●

Participació en la decisió assistencial.
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●

Seguiment de l’activitat i de la bona execució de tots els elements del contracte.

●

Recollida i avaluació d’indicadors d’execució del servei.

●

Control del personal destinat exclusivament a l’execució del contracte.

●

Gestió de riscos i canvis operatius.

●

Elaboració d’actes de les reunions i informes de seguiment i avaluació de l’activitat.

●

Definició,

execució

i

seguiment

dels

projectes

d’innovació

assistencial

que

es

desenvoluparan en el marc del contracte. En aquest sentit, s’espera al menys un projecte en
col·laboració entre proveïdor i hospital que permeti l’avenç en el tractament de pacients amb
arítmies greus.

2.

Servei

integral

amb

activitats

compartides: processos

indivisibles

en

diferents

professionals
L’esperit d’aquesta licitació rau en l’estreta col·laboració entre contractant i contractista. Ara bé,
determinats processos del servei requereixen l’actuació d’un únic professional donat que les
tasques del procés es troben molt interrelacionades i no poden atribuir-se a diversos actors.
Així, les tasques pròpies d’aquests processos les executa només una de les parts. En aquests casos,
per criteris d’eficiència, és el contractant qui assumeix l’execució d’aquests processos. Per tant,
s’identificarà el cost directament relacionat amb la prestació i se’n restarà una part de la
factura que emeti el contractista.
En aquests supòsits, ambdues parts assumeixen una responsabilitat compartida a través de la
Mesa Tècnica de seguiment del contracte de qui depèn el personal que executa les tasques.

3.

Participació conjunta en el risc: la responsabilitat compartida en l’àmbit d’actuació de la
Mesa Tècnica de seguiment del contracte

En el marc de les seves funcions, la Mesa Tècnica adopta un seguit de decisions que es prenen de
forma col·legiada. La voluntat de l’òrgan es forma, doncs, a través del vot dels seus membres: d’una
banda, els representants del contractista i, de l’altra, els representants del contractant.
El caràcter paritari d’aquest òrgan implica que les decisions són acceptades i vinculants per a
totes les parts que l’integren.
D’això en resulta que les eventuals responsabilitats hauran de ser depurades també de forma
compartida entre els membres de la Mesa Tècnica de seguiment del contracte.
Aquest servei s’inscriu doncs en la lògica de la participació, tant del contractista com del
contractant, en els beneficis però també en els riscos que puguin derivar-se de la seva prestació.

4.

Participació conjunta en el risc

S’han previst un seguit d’indicadors que permeten avaluar i singularitzar l’activitat i els resultats
concrets que es deriven de la prestació del servei.
El model de relació proposat va més enllà de la línia fixa d’activitat i contempla l’activitat, que pot
fluctuar en la durada del contracte d’acord amb la demanda real de la població de referència de
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l’hospital. Per altra banda, el model de risc compartit preveu una compartició del risc derivat dels
objectius de la gestió de complicacions directament relacionades amb el procediment diagnòstic.

5.

Garantia d’un servei de qualitat: sistema de pagament per resultats

Per tal d’incentivar una òptima execució contractual s’ha establert un sistema de pagament per
resultats que permet, de forma real i proporcionada, avaluar els resultats obtinguts pel contractista:
●

Els indicadors que permeten avaluar els resultats de la prestació es modulen en funció de
la capacitat real del contractista d’incidir en el seu acompliment.

●
6.

La Mesa Tècnica de seguiment del contracte emetrà un informe anual sobre l’execució.

Tarifa anual associada a una població de referència i fluctuació de la demanda
Com a extensió de la participació conjunta en el risc, la present licitació proposa un model de
pagament basat en;
-

Activitat estimada per l’hospital en aquest tipus de procediment diagnòstics per a la població
de referència. En cas de canvis significatius en la població de referència de l’hospital o en
l’àmbit d’aplicació de la tècnica diagnòstica, els òrgans de govern del contracte revisaran el
paràmetres d’activitat establerts.

-

El proveïdor garantirà la provisió dels serveis per un nivell determinat d’activitat, que s’indica
en el Plec de Prescripcions Tècniques, i la fluctuació màxima de l’activitat que el proveïdor
està disposat a assumir.

Objecte del contracte
Definida la necessitat i exposades les línies estratègiques de la relació contractant-contractista, l’objecte
del contracte ha de permetre’n la seva satisfacció, és per això que, en el present cas, l’objecte és la
contractació dels serveis de suport per un abordatge integral i integrat dels pacients de la FGS i els seus
centres referidors, en risc de mort sobtada i de insuficiència cardíaca que requereixen dispositius
d’electroestimulació cardíaca per al tractament d’arrítmies ventriculars greus, per a dur a terme un
correcte tractament dels pacients que assisteixen al centre.

Per assolir aquest objectiu, es requereix la provisió dels serveis i solucions de suport al tractament integral
i integrat d’aquests pacients que, millorat amb les tecnologies més actuals, faciliti l’assoliment de la
finalitat última de la contractació: garantir l’eficiència màxima del procés assistencial dels pacients en un
model de coordinació i coresponsabilitat entre la FGS i l’adjudicatari durant tot el cicle assistencial.
Així, la finalitat última és la provisió del suport a la implementació d’un model assistencial que abasti els
següents eixos (sense que la següent relació es pugui considerar un numerus clausus):
1.

La personalització del tractament a les necessitats del pacient
Un model d’aprovisionament i logística de materials, els serveis d’assistència tècnica durant els
procediments d’implantació i explantació, que garanteixi la disponibilitat de la tecnologia més
adequada, i actual, a les necessitats de cada pacient.
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2.

La monitorització i el seguiment remot dels pacients per a la prevenció, detecció i actuació precoç
d’esdeveniments adversos en la seva salut.
Un model de suport que inclogui: la recepció d’informació sobre l’estat del pacient i el dispositiu; la
identificació i activació d’alertes segons uns protocols aprovats per l’òrgan de governança del
contracte; l’emmagatzemament i tractament de la informació rebuda per identificar, mitjançant
algorismes d’autoaprenentatge, de forma precoç esdeveniments adversos i activació d’alertes.

3.

La coordinació entre la Unitat d’Arítmies i la resta de nivells assistencials dels centres referidors
El model de coordinació, inclourà: l’habilitació de canals de comunicació i compartició d’informació
sobre la condició del pacient; empoderament de l’atenció primària per al seguiment del pacient quan
no es requereix la intervenció d’un electrofisiòleg.

4.

L’activació del pacient, per participar en el control i seguiment de la seva condició, millorant la seva
percepció de seguretat i control.
El model ha d’incloure: informació sobre la patologia, dispositius, tecnologies provades de suport al
tractament i sobre l’estat del pacient a partir de la informació recollida en el dispositiu; formació, a
pacients i familiars: recolzament; foment a la participació en xarxes de pacients; etc.

5.

La gestió del canvi per a la implementació del nou servei
El model haurà d’incloure les actuacions a portar a terme per una transició ordenada cap al nou
model que sigui transparent per als pacients de la FGS que ja estan rebent aquests tipus de serveis.

Codis CPV: entre ells, com a principal el 85100000-0 (Serveis de Salut) a més de, com addicionals:
33100000-1 (Equipament mèdic); 33182000-9 (Aparells d’ajuda cardíaca); 33182100-0 (desfibril·lador);
33195000-3 (Sistema de monitorització dels pacients), 85121231-1 (Serveis cardiològics), 85148000-8
(Serveis d’anàlisis mèdics), 48180000-3 (Paquets de programari mèdic), 80561000-4 (Serveis de formació
en matèria de salut), 72000000-5 (Serveis IT: consultoria, desenvolupament de programari, internet i
ajuda) 85141210-4 (Serveis de tractament mèdic a domicili).
6.- La decisió de no dividir l’objecte del contracte en lots
La FGS pretén donar una resposta integral als tractaments descrits en l’apartat de les necessitats a
satisfer (pacients en risc de mort sobtada i d’insuficiència cardíaca que requereixen dispositius
d’electroestimulació cardíaca) amb un servei de qualitat, adaptat a la realitat i necessitats reals de la
població de referència de l’hospital. És fonamental garantir l’homogeneïtat de les línies bàsiques del
servei i, al mateix temps, la màxima qualitat en els serveis tot respectant les especificitats de l’hospital i la
seva àrea de referència.

És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit establert al
Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant s’afirma que l’òrgan de
contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi “hacer la ejecución del contrato
excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a
los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de
socavar la ejecución adecuada del contrato”.
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7.- Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
Els documents esmentats responen a allò establert en l’article 122 i 124 a 126 LCSP, i per tant, es
consideren ajustats a dret, sense que pertoqui fer cap recomanació relativa al seu contingut.

En relació, fer esment que el Quadre de Característiques es considera part integrant del plec de clàusules
particulars i, per aquesta raó, tot el seu contingut i els annexes corresponents formaran part del mateix.

8.- Justificació de la insuficiència de mitjans
Amb els mitjans actuals, la FGS pot portar a terme l’activitat clínica presencial: des de la indicació,
d’administració del tractament (incloent procediments d’implantació i explantació), i el seguiment del
pacient, però per a un abordatge integral i integrat i poder oferir un tractament eficaç i eficient a aquests
pacients es requereixen uns mitjans i coneixement tècnics avançats que actualment no estan a disposició
de la FGS.
Aquest servei s’ha de prestar per un proveïdor que pugui donar resposta a les múltiples i complexes
necessitats del servei. Derivat d’això, ens trobem amb professionals especialitzats en diferents àrees
(enginyeria informàtica, biomèdica, logística, etc.), quin grau de coneixement expert complementa als dels
professionals de la FGS, entitat contractant. És per això, per la necessitat de complementarietat, que es
justifica la insuficiència de mitjans i, correlativament, la raonabilitat de la contractació del servei.

9.- Fórmules de determinació de la millor oferta

Tant les fórmules automàtiques que serveixen per a valorar les ofertes com la fórmula de càlcul de les
ofertes que incorren en presumpció d’anormalitat s’han concebut per tal d’assegurar una contractació
respectuosa amb el criteri qualitat-preu. D’aquesta manera es garanteix que les necessitats de la FGS
seran satisfetes per la millor oferta i que la prestació objecte del contracte resulta viable tècnicament i
econòmica.

10.- Facturació
Es fa constar en el present informe que l’apartat de facturació de la memòria justificativa serà precisat en
el Quadre de Característiques atès que és convenient aclarir certs aspectes així com modificar errors de
transcripció.
El que s’informa als efectes procedents.

Barcelona, a 11 de desembre de 2020.

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
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Mireia Barroso García
Cap de la Unitat de Contractació i Assessora Legal
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la
persona competent.
NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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