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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

Neus Roura i Serra, Oficial Major de la Diputació de Lleida i Secretària del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL),
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de la Comissió Executiva
del Consorci Català pel Desenvolupament Local celebrada el dia 28 de setembre de 2021 i, per
tant, a reserva dels termes que resultin de la seva aprovació definitiva, fou aprovat per
unanimitat dels seus membres presents, l’acord que transcrit literalment és com segueix:
“04.- Aprovació, si escau, de la rectificació d’errors materials en el Plec de Prescripcions Tècniques 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 (exp. núm. 2021.01).
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.
Amb data 5 d’agost de 2021 es va emetre la Resolució de Presidència núm. 42/2021, de correcció
d’errors materials, de fet i/o aritmètics detectats en l’Annex 3.1 del PCAP i a la clàusula 3 del Plec de
Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT).
Obert el termini de presentació d’ofertes, i ateses les consultes rebudes i la sessió informativa a
potencials licitadors celebrada el passat 2 de setembre d’enguany, s’han detectat altres errors materials
en el redactat dels plecs tècnics.
Atès aquest fet, en data 8 de setembre d’enguany, s’ha emès la Resolució de Presidència núm. 45/2021,
de suspensió del procediment de licitació per tal de rectificar els errors materials detectats.
De conformitat amb la part dispositiva de l’esmentada Resolució 45/2021, s’ha donat trasllat als serveis
tècnics encarregats d’aquesta licitació per tal que procedeixin a l’anàlisi i subsanació, si escau, dels
errors materials detectats en el PPT, amb el següent resultat:
a)

Clàusula 1 del PPT (OBJECTE MATERIAL I DIVISIÓ EN LOTS)

A la clàusula 1 del PPT, al descriure el Lot 6, s’ha detectat que es feia referència a una institució
actualment no existent, per la qual cosa es rectifica el redactat incorporant literalment la previsió del
Decret 151/2012, de 20 de novembre, sobre les entitats formadores (article 8 del Decret).
Així, on diu:
Servei d’accions formatives: curs inicial.
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Sessió formativa inicial de 6 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els contingut
del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els
requisits d’utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari, amb certificat
acreditatiu del curs de l’IES de la Generalitat de Catalunya. Té una vigència de 2 anys.
Servei d’accions formatives: curs de reciclatge.
Sessió formativa de reciclatge de 1,5 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els
contingut del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual
s’estableixen els requisits d’utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari,
amb certificat acreditatiu del curs de l’IES de la Generalitat de Catalunya. Té una vigència de 2
anys.
Ha de dir:
Servei d’accions formatives: curs inicial.
Sessió formativa inicial de 6 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els contingut
del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els
requisits d’utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari, amb certificat
acreditatiu del curs emès per l’entitat (pública o privada) que imparteix la formació,
degudament autoritzada pel departament competent en matèria de salut. Aquesta formació
tindrà una vigència màxima de tres anys.
Servei d’accions formatives: curs de reciclatge.
Sessió formativa de reciclatge de 1,5 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els
contingut del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual
s’estableixen els requisits d’utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari,
amb certificat acreditatiu del curs emès per l’entitat (publica o privada) que imparteix la
formació, degudament autoritzada pel departament competent en matèria de salut. Aquesta
formació tindrà una vigència màxima de tres anys.
b) Clàusula 3 del PPT (CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS DESFIBRIL·LADORS)
Atès que de la lectura i interpretació restrictiva d’alguns apartats, podria entendre’s que algun
paràmetre establia excessives limitacions a la presentació d’ofertes, es realitzen les següents
rectificacions:
Així, on diu:
Desfibril·lador
Característiques físiques
 L'equip ha d'incloure maleta rígida de transport de cobertura total i pes inferior a 2,5
quilos.
(...)
Capacitat de l'equip
 Temps de càrrega: Menor de 12 segons a 200 J.
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Temps d'anàlisi i preparació de la descàrrega (incloent el temps de càrrega): Inferior a 30
segons.

(...)
Requisits físics i ambientals
Segellat: Protecció IP21 o superior.
 Temperatura: En funcionament / Standby de 0 a 50 ºC. Tot esperant 10-43 ºC.
 Humitat. Humitat en funcionament: humitat relativa del 0% al 95% (sense condensació).Tot
esperant: humitat relativa del 0% al 75% (sense condensació).
 Impactes / caigudes: Ha de resistir caigudes des d'1 metre sobre qualsevol vora, cantonada
o superfície.
(...)
Accessoris dels DEA inclosos
Bateria
 Composta de piles de llarga durada d’un sol ús de diòxid de manganès de liti i de canvi
independent de la resta d'elements de manteniment.
 Capacitat: Mínim 200 descàrregues (a 200 J) o 4 hores de temps de funcionament.
 Vida útil d’un mínim de 3 anys de vida en espera des de la posada en marxa.
(...)
Ha de dir:
Desfibril·lador

Característiques físiques
 L’equip tindrà un pes màxim de 3,5 kg. Aquest pes inclou l’aparell desfibril·lador, els
accessoris previstos pel seu ús (bateria i elèctrodes) i una maleta rígida de transport
de cobertura total.
(...)
Capacitat de l'equip
 Temps de càrrega: Menor de 12 segons a la seva màxima energia.
 Temps d'anàlisi i preparació de la descàrrega (incloent el temps de càrrega): Inferior a
30 segons.
(...)
Requisits físics i ambientals
Segellat: Protecció IP21 o superior.
 Temperatura: En funcionament / Standby de 0 a 40 ºC. Tot esperant 10-43 ºC.
 Humitat. Humitat en funcionament: humitat relativa del 40% al 95% (sense
condensació). Tot esperant: humitat relativa del 15% al 75% (sense condensació)
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Impactes / caigudes: Ha de resistir caigudes des d'1 metre sobre qualsevol vora,
cantonada o superfície.

(...)
Accessoris dels DEA inclosos
Bateria
 Composta de piles de llarga durada d’un sol ús de diòxid de manganès de liti i de canvi
independent de la resta d'elements de manteniment.
 Capacitat: Mínim 100 descàrregues a màxima energia o 3 hores de temps de
funcionament.
 Vida útil d’un mínim de 3 anys de vida en espera des de la posada en marxa.
(...)
c)

Clàusula 6 del PPT (FORMACIÓ)

Per les mateixes raons que les indicades per la clàusula 1, es procedeix a corregir els errors materials
detectats:
Així, on diu:
El curs de formació base es programarà per un mínim de vuit persones. Haurà d’anar a càrrec
d’un centre acreditat per donar formació en SVB+DEA, tot complint amb els requisits formatius i
docents establerts al Decret 151/2012, pel qual s’estableixen els requisits d’utilització i ús de
desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en
aquests usos.
Ha de dir:
El curs de formació base es programarà per un màxim de vuit persones. Haurà d’anar a càrrec
d’un centre acreditat per donar formació en SVB+DEA, tot complint amb els requisits formatius i
docents establerts al Decret 151/2012, pel qual s’estableixen els requisits d’utilització i ús de
desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en
aquests usos.
Allà on diu:
CURS INICIAL DE DESFIBRIL·LACIÓ
AUTOMÀTICA PER PERSONAL NO
MÈDIC
Objectius

Continguts

CONTINGUT MÍNIM








Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic
Saber utilitzar l’aparell DEA
Causes de l’aturada cardiorrespiratori
Importància de la desfibril·lació precoç
Serveis mèdics d’emergència
Cadena de supervivència
Suport Vital Bàsic
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SVB Instrumentalització de la via aèria
Simulació de pràctica integrada



Mort sobtada i significat de la fibril·lació
ventricular
Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i
manteniment
Algoritme de la European Resuscitation Council pel
DEA
Recollida de dades d’un desfibril·lador extern
automàtic
Mètode Utstein
Problemes ètics
Simulació de pràctica integrada
Certificat acreditatiu del curs
Tramitació de la titulació (carnet de manipulació
del DEA) a l’IES de la Generalitat de Catalunya



Utilització DEA

Titulació / Acreditació








CURS RECICLATGE DE DESFIBRIL·LACIÓ
AUTOMÀTICA PER PERSONAL NO
MÈDIC
Objectius

Continguts

CONTINGUT MÍNIM













Utilització DEA


Titulació / Acreditació







Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic
Saber utilitzar l’aparell DEA
Causes de l’aturada cardiorrespiratori
Importància de la desfibril·lació precoç
Serveis mèdics d’emergència
Cadena de supervivència
Suport Vital Bàsic
SVB Instrumentalització de la via aèria
Simulació de pràctica integrada
Mort sobtada i significat de la fibril·lació
ventricular
Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i
manteniment
Algoritme de la European Resuscitation Council
pel DEA
Recollida de dades d’un desfibril·lador extern
automàtic
Mètode Utstein
Problemes ètics
Simulació de pràctica integrada
Certificat acreditatiu del curs
Tramitació de la titulació (carnet de manipulació
del DEA) a l’IES de la Generalitat de Catalunya

Ha de dir:
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CURS INICIAL DE DESFIBRIL·LACIÓ
AUTOMATITZADA PER PERSONAL NO
SANITARI
Objectius

CONTINGUT MÍNIM









Continguts


Utilització DEA





Titulació / Acreditació

CURS RECICLATGE DE DESFIBRIL·LACIÓ
AUTOMATIZADA PER PERSONAL NO
SANITARI
Objectius

Continguts

CONTINGUT MÍNIM










Utilització DEA


Titulació / Acreditació

Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic
Saber utilitzar l’aparell DEA
Causes de l’aturada cardiorrespiratori
Importància de la desfibril·lació precoç
Cadena de supervivència
Suport Vital Bàsic
Simulació de pràctica integrada
Mort sobtada i significat de la fibril·lació
ventricular
Desfibril·lador Extern Automatitzat:
funcionament.
Algoritme de la European Resuscitation Council
pel DEA
Simulació de pràctica integrada
Certificat acreditatiu del curs
Tramitació de la titulació en el Registre del
departament competent en matèria de salut





Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic
Saber utilitzar l’aparell DEA
Causes de l’aturada cardiorrespiratori
Importància de la desfibril·lació precoç
Cadena de supervivència
Suport Vital Bàsic
Simulació de pràctica integrada
Mort sobtada i significat de la fibril·lació
ventricular
Desfibril·lador Extern Automatitzat:
funcionament
Algoritme de la European Resuscitation Council
pel DEA
Simulació de pràctica integrada
Certificat acreditatiu del curs
Tramitació de la titulació en el Registre del
departament competent en matèria de salut

d) Clàusula 7 del PPT (SENYALITZACIÓ)
S’elimina una prestació no prevista entre les prestacions del contracte.
Així, on diu:
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L’adjudicatari realitzarà la instal·lació i posada en funcionament de tot l’equip (desfibril·ladors,
instal·lació del dispositiu, sistema de comunicació al SEM, software...).
Ha de dir:
L’adjudicatari realitzarà la instal·lació i posada en funcionament de tot l’equip (desfibril·ladors,
instal·lació del dispositiu, software...).
e) Clàusula 9 del PPT (ASSEGURANCES)
Finalment, s’esmena la clàusula 9 del PPT en els següents termes:
On diu:
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança per actes vandàlics o
furt de l’aparell, així com un pòlissa de responsabilitat civil per a l’ús dels aparells
desfibril·ladors
Ha de dir:
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
específica per a l’ús dels aparells desfibril·ladors.
La rectificació d’aquests errors no suposa l’alteració essencial dels plecs, i respon a errors materials en la
transcripció de la versió que hauria d’haver estat definitiva del PPT.

FONAMENTS DE DRET
I.

Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las
Administracions Públiques, relatiu a la rectificació d’errors materials.

II.

Article 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, relatiu a la rectificació d’errors materials
en els plecs de prescripcions tècniques de les licitacions.

Atesos els antecedents manifestats, a l’empara de les facultats que té atribuïdes aquesta Presidència, es
proposa a aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics relacionats a la part expositiva
del present acord detectats al PPT, clàusules 1 (Objecte material i divisió en lots), 3 (Característiques
tècniques dels desfibril·ladors) 6 (Formació), 7 (Senyalització) i 9 (Assegurances), en els següents termes:

CLÀUSULA 1.- OBJECTE MATERIAL I DIVISIÓ EN LOTS.
(...)
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Lot 6 – Servei d’accions formatives, sensibilització, senyalització i difusió dels DEA.
En aquest lot s’inclouen les següents prestacions:
Servei d’accions formatives: curs inicial.
Sessió formativa inicial de 6 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els contingut
del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els
requisits d’utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari, amb certificat
acreditatiu del curs emès per l’entitat (pública o privada) que imparteix la formació,
degudament autoritzada pel departament competent en matèria de salut. Aquesta formació
tindrà una vigència màxima de tres anys.
Servei d’accions formatives: curs de reciclatge.
Sessió formativa de reciclatge de 1,5 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els
contingut del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual
s’estableixen els requisits d’utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari,
amb certificat acreditatiu del curs emès per l’entitat (publica o privada) que imparteix la
formació, degudament autoritzada pel departament competent en matèria de salut. Aquesta
formació tindrà una vigència màxima de tres anys.
(...)

CLÀUSULA 3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS DESFIBRIL·LADORS
(...)

Desfibril·lador

Característiques físiques
 L’equip tindrà un pes màxim de 3,5 kg. Aquest pes inclou l’aparell desfibril·lador, els
accessoris previstos pel seu ús (bateria i elèctrodes) i una maleta rígida de transport
de cobertura total.
(...)
Capacitat de l'equip
 Temps de càrrega: Menor de 12 segons a la seva màxima energia.
 Temps d'anàlisi i preparació de la descàrrega (incloent el temps de càrrega): Inferior a
30 segons.
(...)
Requisits físics i ambientals
Segellat: Protecció IP21 o superior.
 Temperatura: En funcionament / Standby de 0 a 40 ºC. Tot esperant 10-43 ºC.
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Humitat. Humitat en funcionament: humitat relativa del 40% al 95% (sense
condensació). Tot esperant: humitat relativa del 15% al 75% (sense condensació)
Impactes / caigudes: Ha de resistir caigudes des d'1 metre sobre qualsevol vora,
cantonada o superfície.

(...)
Accessoris dels DEA inclosos
Bateria
 Composta de piles de llarga durada d’un sol ús de diòxid de manganès de liti i de canvi
independent de la resta d'elements de manteniment.
 Capacitat: Mínim 100 descàrregues a màxima energia o 3 hores de temps de
funcionament.
 Vida útil d’un mínim de 3 anys de vida en espera des de la posada en marxa.
(...)

CLÀUSULA 6.- FORMACIÓ
(...)
El curs de formació base es programarà per un màxim de vuit persones. Haurà d’anar a càrrec d’un
centre acreditat per donar formació en SVB+DEA, tot complint amb els requisits formatius i docents
establerts al Decret 151/2012, pel qual s’estableixen els requisits d’utilització i ús de desfibril·ladors
externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquests usos.
(...)
CURS INICIAL DE DESFIBRIL·LACIÓ
AUTOMATITZADA PER PERSONAL NO
SANITARI
Objectius

Continguts

CONTINGUT MÍNIM










Utilització DEA


Titulació / Acreditació





Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic
Saber utilitzar l’aparell DEA
Causes de l’aturada cardiorrespiratori
Importància de la desfibril·lació precoç
Cadena de supervivència
Suport Vital Bàsic
Simulació de pràctica integrada
Mort sobtada i significat de la fibril·lació
ventricular
Desfibril·lador Extern Automatitzat:
funcionament.
Algoritme de la European Resuscitation Council
pel DEA
Simulació de pràctica integrada
Certificat acreditatiu del curs
Tramitació de la titulació en el Registre del
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departament competent en matèria de salut
CURS RECICLATGE DE DESFIBRIL·LACIÓ
AUTOMATIZADA PER PERSONAL NO
SANITARI
Objectius

Continguts

CONTINGUT MÍNIM










Utilització DEA


Titulació / Acreditació





Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic
Saber utilitzar l’aparell DEA
Causes de l’aturada cardiorrespiratori
Importància de la desfibril·lació precoç
Cadena de supervivència
Suport Vital Bàsic
Simulació de pràctica integrada
Mort sobtada i significat de la fibril·lació
ventricular
Desfibril·lador Extern Automatitzat:
funcionament
Algoritme de la European Resuscitation Council
pel DEA
Simulació de pràctica integrada
Certificat acreditatiu del curs
Tramitació de la titulació en el Registre del
departament competent en matèria de salut

CLÀUSULA 7.- SENYALITZACIÓ
L’adjudicatari realitzarà la instal·lació i posada en funcionament de tot l’equip (desfibril·ladors,
instal·lació del dispositiu, software...).

CLAUSULA 9.- ASSEGURANCES
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil específica
per a l’ús dels aparells desfibril·ladors.
Segon.- Posar en coneixement general el contingut i abast d'aquest acord mitjançant la publicació de la
correcció d’errades 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 les clàusules 1, 3, 6, 7 i 9 del PPT, ens els termes continguts al present acord, als efectes de
poder continuar amb la tramitació de l’expedient i procedir a la publicació dels plecs una vegada
rectificats.
Quarta.- Un cop es procedeixi a la publicació del present acord i del text refós del Plec de Prescripcions
Tècniques, aixecar la suspensió acordada en mèrits de la Resolució de Presidència núm. 45/2021, obrintse un nou termini de presentació d’ofertes de 30 dies, en els termes previstos a l’article 156 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Cinquè.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”

I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb
el vist i plau de la Presidència, a Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Vist i plau,
La secretària del CCDL i
Oficial Major de la Diputació de Lleida

El President

Neus Roura i Serra

Lluís Soler i Panisello

11

