INFORME DE SALUT PÚBLICA

Antecedents
L’Ajuntament de Ripollet va adquirir, l’any 2010, 5 aparells de desfibril·lació
semiautomàtics (endavant, DEAs) i va començar a formar al personal municipal en
suport vital bàsic i ús del DEA, amb l’objectiu de fer de Ripollet un municipi
cardioprotegit. L’any 2011, el nombre d’aparells es va incrementar fins a 8. Tots van
ser instal·lats en dependències municipals i vehicles de la policia local. Aquests
dispositius, fonamentals per garantir una ràpida intervenció en cas d’aturada
cardiorespiratòria, complementaven els 5 aparells existents a les instal·lacions
esportives, adquirits pel Patronat Municipal d’Esports l’any 2008.
Els aparells requereixen d’un manteniment periòdic i s’han de substituir elèctrodes i
bateries cada cert temps, d’acord amb la seva vida útil. L’any 2018 es va realitzar una
revisió tècnica de tots els aparells a càrrec d’una empresa del sector. Es va detectar
que un dels DEAs estava avariat i es va haver de reparar. Durant aquest temps la
instal·lació no va disposar de DEA.
L’any 2018 es va optar per fer més accessible un d’aquests aparells i es va col·locar
una columna amb cabina homologada a la Plaça Pere Quart, just davant del Mercat
Municipal, i al qual pot tenir accés qualsevol persona 24 hores al dia; disposa de
connexió a Policia Local i al 112.
Situació actual
a) Actualment Ripollet compta amb 13 DEAs que estan al límit de la seva vida útil,
que sol establir-se en 10 anys, aproximadament.
b) Per al 2020 cal fer una inversió per substituir bateries i pegats en 8 dels
aparells. Les bateries tenen una vida mitjana d’uns 5 anys, superant amb escreix
la vida útil de l’aparell.
c) Vuit dels DEAs actuals no serveixen per a menors de 8 anys o pes inferior a 25
kg (no són aptes per a pediatria), i per tant, no ens permeten atendre amb
garanties una aturada cardiorespiratòria en infants.
d) La revisió tècnica realitzada l’any 2018 s’ha de fer anualment (despesa
addicional). En cas d’avaria, no disposem d’aparell de substitució.
e) Deu aparells estan integrats en vitrines no homologades, i que cal substituir.

f) Actualment no es pot fer un seguiment de la situació de cap DEA i davant de
qualsevol incidència s’ha de trucar/contactar amb algun servei tècnic oficial.
D’altra banda, en un cas real, una empresa hauria de fer el buidat de les dades
registrades.
g) És necessari fer formació en suport vital bàsic i ús del DEA al personal
municipal. Per al 2020 està previst realitzar el curs de reciclatge a 30 persones,
i cal valorar el nombre de cursos de formació inicial, atenent a les noves
incorporacions de plantilla.
h) L’Ajuntament disposa d’una assegurança, de renovació anual, per cobrir danys
en cas de robatori o sinistre.

Proposta
Atesa la situació actual i la necessitat de disposar d’un Pla integral de cardioprotecció,
que permeti tenir dispositius amb la tecnologia més avançada i en perfecte estat de
revisió i manteniment, es proposa una renovació dels DEAs per passar del model
actual, on els aparells són de propietat, a un altre basat en el lloguer de dispositius.
Davant l’inici de tramitació de l’expedient de dissolució dels Patronats municipals,
aprovat per l’ajuntament en Ple, de data 25 de juliol de 2019, i la imminent integració
dels mateixos a partir del proper 1 de gener de 2020, en una única organització,
l’ajuntament de Ripollet, sorgeix la necessitat d’incloure en aquest Pla Integral de
Cardioprotecció els aparells que actualment formen part del Patronat Municipal
d’Esports.
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu, va aprovar, en la sessió de la seva comissió executiva de data 10 de
juliol de 2017, adjudicar 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 2016.03) a un total de 7 empreses.
Atès que l’acord marc desenvolupa la seva execució en els termes dels articles 33.4 de
la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública i el 198.4 del TRLCSP, i té com a
objecte la regulació de les condicions en què tindran lloc el subministrament dels DEA
i els serveis de manteniment, formació, senyalització i difusió adquirits per les entitats
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a
l’empar d’allò que disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.

Es proposa l’adhesió de l’Ajuntament de Ripollet al sistema d’adquisició centralitzada,
amb l’empresa Caryosa, SL en els lots 3 (DEA sense instal·lació) i 4 (DEA amb
instal·lació).
L’adhesió a aquest acord marc en les modalitats indicades comporta:















Subministrament de 13 aparells DEA Philips (en substitució dels existents
actualment), aptes per ser utilitzats en totes les edats, des de lactants fins a adults
(inclou elèctrodes de dues tipologies).
Renovació tecnològica permanent.
Vitrina (en el cas del Lot 4) amb alarma acústica i visual, connexió a 112 i
monitorització del DEA i la cabina 24 h. Inclou farmaciola de primers auxilis
Senyalització de vitrina i de l’espai.
Subministrament de bossa i farmaciola en els aparells del Lot 3 (aparells sense
instal·lació, com els ubicats en vehicles de la Policia Local).
Recanvi il·limitat d’elèctrodes i bateries, servei d’assistència tècnica i manteniment
24 h. Si no hi ha cap incidència, com a mínim es fa una revisió anual.
Cursos de formació (inicial o de reciclatge, segons les nostres necessitats): 1 curs
de 8 persones per cada DEA inclòs en el contracte. Quedarien cobertes les nostres
necessitats de formació, tant de cursos inicials com de reciclatge
Tallers de sensibilització adreçats a la ciutadania o a determinats col·lectius.
Accés a la plataforma on line de formació de l’empresa per garantir el reciclatge i
l’actualització constant de coneixements del personal de l’Ajuntament.
Registre del DEA al Departament de Salut.
Davant d’un cas real d’ús del DEA, aparell de substitució en menys de 24 h i informe
mèdic amb la informació registrada.
Assegurança de responsabilitat civil per robatori, furt i actes vandàlics

El cost d’aquest pla integral de cardioprotecció, d’acord amb la taula de l’Annex I, seria
d’uns 8.244,60 €/any (IVA no inclòs); en total, 32.978,40 € i un IVA de 6.925,46 €,
per un període de 4 anys (48 mensualitats).
Ripollet, a data de signatura electrònica
Tamara Navarro
Tècnica de Salut Pública

Annex I. Cost adhesió Acord Marc ACM, empresa Caryosa, SL (Lot 3 i Lot 4)

LOT
Lot 3
(DEA sense
instal·lació)
Lot 4
(DEA amb
instal·lació)
Manteniment
Formació
TOTAL

NOMBRE
APARELLS

MENSUALITAT
S

PREU/UNITAT
(€)
(SENSE IVA)

PREU TOTAL
12 mesos
(SENSE IVA)

PREU TOTAL
48 mesos
(SENSE IVA)

2

48

36,46 €

875,04

3.500,16 €

11

48

55,83 €

7.369,56

29.478,24 €

13
13

48
48

Inclòs
Inclòs
8.244,60

32.978,40

