R/N: SA/CP00034

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-835

Unitat
promotora

Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària

Procediment

Contracte menor

Objecte

Formació en línia en seguretat dels pacients, pels professionals
incorporats a les unitats funcionals d’hospitals, d’atenció primària i
d’atenció sociosanitària i residències de la tercera edat. 2021

Modalitat

Tipus

Import base €

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

Pressupost licitació*

14.800,00

--

14.800,00

Valor estimat

14.800,00

--

14.800,00

Termini d'execució

Des de la seva adjudicació fins al 31 de desembre de 2021

(*)Pressupost exempt d’IVA segons l’article 20.U.10.e de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, en ser
un curs de formació.

Justificació de la necessitat de contractar
Les Unitats Funcionals de Seguretat dels Pacients són un projecte desenvolupat pel Departament
de Salut, dins l’estratègia de Seguretat dels Pacients. Des de l’any 2012, s’ha vingut
desenvolupant el Model de Seguretat dels Pacients a nivell dels Hospitals de la Xarxa pública
hospitalària d’aguts, que abasta 69 hospitals de diferents complexitats. De la mateixa manera,
l’any 2015 es desplegà a l’atenció primària i actualment, s’està dissenyant les unitats funcionals
de seguretat dels pacients en els centres d’atenció sociosanitària de Catalunya.
Una Unitat Funcional de Seguretat dels Pacients està formada per un grup de treball
multicisciplinar i dins de les seves funcions hi ha la detecció, anàlisi i prevenció dels incidents
que es poden produir en el seu entorn assistencial. Per aquest motiu i, per la necessitat de
mantenir el mateix perfil de professionals vinculats a les Unitats Funcionals, es considera
imprescindible replicar la formació inicial en seguretat dels pacients als nous professionals que
s’incorporen al projecte.
El programa formatiu en línia acreditat pel Consell Català de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries consta d’un curs bàsic d’introducció a la seguretat dels pacients que té
per objectiu donar a conèixer els conceptes essencials i a aconseguir una visió general de la
seguretat dels pacients i d’un curs avançat de gestió de la seguretat dels pacients i pràctiques
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segures. Ambdós cursos estan acreditats amb 3,6 crèdits i factor de qualitat d’1,63 (Expedient
núm.: 09/026746-MD) i 5,3 crèdits i factor de qualitat d’1,52 (Expedient núm.: 09/026745-MD),
respectivament.
La formació en línia permet accedir a un major nombre de professionals i adaptar-se millor a la
disponibilitat. La tutorització activa i continua i la possibilitat d’accés a fòrums de debats, és una
metodologia molt enriquidora i que aporta valor a aquesta formació. Els cursos inclouen no
només material didàctic, sinó multimèdia interactiu, així com enllaços per ampliació, exercicis
interactius, avaluacions i tets per comprovar l’aprenentatge dels alumnes. Es imprescindible
l’adaptació de materials a les noves necessitats detectades pel coronavirus SARS-CoV-2 i així
poder formar correctament a professionals d’atenció sociosanitària i residències.
En aquesta contractació es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb idèntic
objecte i destinatari durant tres anys consecutius, regulats en l'article 159.1.3 de la Llei 5/2017,
del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments
turístics, sobre elements radia tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions
de diòxid de carboni, atès que s´han presentat tres pressupostos però dos no s´ajusten als
continguts marcats.
La contractació esmentada està justificada degut a la insuficiència de mitjans de que disposa el
Departament, la falta d'adequació, així com la no conveniència d'ampliació dels mitjans personals
i materials amb que compta per complir les necessitats que es tracta de satisfer a través d'aquest
expedient de contractació.
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Determinació del preu del contracte
S’han facilitat tres pressupostos de tres empreses diferents:
1. VANOAMI

18.000€

Acció formativa

Curs bàsic d´introducció a la seguretat dels
pacients
Curs de gestió de la seguretat dels pacients i
practiques segures (curs avançat)

TOTAL

Hores
formació
alumne
150

/

Límit
d’alumnes

Preu (€)

150

18.000

150

18.000 €*

no

--

(*)Pressupost exempt d’IVA segons l’article 20.U.10.e de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, en ser un curs de
formació.

14.800€

2. Aliad Conocimiento y Servicio SL
Acció formativa

Curs bàsic d´introducció a la seguretat dels
pacients
Curs de gestió de la seguretat dels pacients i
practiques segures (curs avançat)

TOTAL

Límit
d’alumnes

Preu (€)

200

5.400

100

200

9.400

--

400

14.800 €*

Hores
formació
alumne
50

/

(*)Pressupost exempt d’IVA segons l’article 20.U.10.e de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, en ser un curs de
formació.

3. AMOSP

18.600€

Acció formativa

Curs bàsic d´introducció a la seguretat dels
pacients
Curs de gestió de la seguretat dels pacients i
practiques segures (curs avançat)

TOTAL

Límit
d’alumnes

Preu (€)

150

6.800

80

150

11.800

--

300

18.600 €*

Hores
formació
alumne
40

/

(*)Pressupost exempt d’IVA segons l’article 20.U.10.e de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, en ser un curs de
formació.

Analitzats els mateixos, el de VANOAMI i el d’AMOSP, no s’ajusten als continguts marcats pel
Departament de Salut ni han acceptat la proposta d’adaptació de materials a les noves
necessitats detectades pel coronavirus SARS-CoV-2.
En aquesta edició 2021, el contingut del pressupost d’Aliad Conocimiento y Servicio SL, s’ajusta
als requisits marcats pel Departament de Salut. El seu pressupost de formació inclou
l’actualització de continguts i l’enfocament de la formació pràctica en els tres àmbits
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d'especialització (hospitals, atenció primària i atenció sociosanitària- residencial).
Proposta d’utilització de procediment de contractació
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es proposa adjudicar
el contracte pel procediment menor.

Anualitats
2021

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

14.800

--

SA1702

Partida
pressupostària
D/227001400/4190/0000

(*)Pressupost exempt d’IVA segons l’article 20.U.10.e de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, en ser un
curs de formació.

Azucena Carranzo Tomás
Directora General d'Ordenació i Regulació Sanitària
Per resolució SLT/2029/2020, de 31 de juliol, de delegació de competències en matèria de contractes menors i gestió
econòmica de la persona titular de la Secretaria General del Departament de Salut en diversos òrgans del Departament
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