R/N: SA/CP00034 SA-2021-479

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-479

Unitat
promotora

Subdirecció General de Vigilància i Resposta d’Emergències a la Salut
Pública

Procediment

Contracte menor

Objecte

Suport a la realització cribratges de la malaltia tuberculosa

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

11.570,25

Valor estimat

11.570,25

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

2.429,75
-

14.000,00
-

8 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
La tuberculosi (TBC) a Catalunya, amb una incidència a l’any 2019 de 14,1 casos per 100.000
habitants, encara constitueix un problema de salut pública rellevant.
L’estratègia de control de la TBC, de provada efectivitat i recomanada per l’Organització
Mundial de la Salut, es fonamenta en la detecció precoç dels casos, especialment els
contagiosos, la realització correcte del tractament corresponent i l’estudi dels contactes dels
casos contagiosos i d’altres grups de població en risc augmentat de patir aquesta malaltia un
cop infectats.
L’estudi dels contactes dels casos amb tuberculosis contagiosa té tres objectius:
1) Detectar casos de TBC per reduir la morbiditat i mortalitat.
2) Eliminar la transmissió de la micobacteria tuberculosa mitjançant la detecció de fonts
d’infecció
3) Contribuir a l’eliminació de la TBC mitjançant la detecció i el tractament de noves infeccions
entre els contactes de risc.
L’estudi de contactes es realitza seguint una metodologia estandarditzada consistent en
censar els contactes del cas, prioritzar el seu estudi en funció de les característiques i
intensitat de la exposició, procedir a la realització, lectura i interpretació de la prova de la
tuberculina i d’una radiografia de tòrax quan correspongui.
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El territori d’actuació del servei de vigilància epidemiològica de Barcelona Zona Sud, que
inclou l’Alt i el Baix Llobregat, té una alta densitat del teixit industrial comparada amb altres
zones de Catalunya i per aquest motiu, la realització d’estudis de contactes comunitaris en
l’àmbit educatiu o d’oci, i especialment l’àmbit laboral, és molt mes freqüent que a d’altres
indrets del territori.
Serveis Clínics S.L. és una entitat amb llarga experiència en l’assistència i el control de la TBC
a Catalunya. La seva experiència de col·laboració amb els Serveis de Vigilància
Epidemiològica en la prevenció i control de la TBC, incloent realització d’estudis de contactes
està consolidada des de fa anys, no existint actualment una altra entitat amb capacitat per
realitzar els estudis de contactes de casos de TBC contagiosa en centres comunitaris,
empreses, instituts, agrupacions esportives i d’oci.
Per aquest motiu, es proposa a Serveis Clínics com a adjudicatària del contracte menor que
té per objecte la realització d’estudis de contactes comunitaris dels casos de tuberculosi
contagiosa en la Regió Sanitària de Barcelona, especialment en l’àrea d’influència del Servei
de Vigilància Epidemiològica de Barcelona Zona-Sud.
En aquesta contractació es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb
idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius previst 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 radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Determinació del preu del contracte
Segons pressupost

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte Menor

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

11.570,25

2.429,75

SA1405

D/227001300/4140/0000

Josep Maria Argimon i Pallàs
Secretari de Salut Pública
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