SA-2021-619

Informe justificatiu d’exclusivitat
Expedient

SA-2021-619

Unitat promotora

Direcció General de Planificació en Salut

Procediment

Contracte menor

Objecte

Modalitat

Serveis

Contractació del servei de suport d’un especialista de l’Institut de Recerca
Germans Trias i Pujol per assessorar al Departament de Salut en les tasques
de coordinació, implementació i avaluació de les actuacions en l’àmbit de
les malalties cardiovasculars.
Import base €

Pressupost licitació

14.995,20

Valor estimat

14.995,20

Termini d'execució

Tipus

Contracte Públic

IVA €

Import amb IVA €

3.148,99
-

18.144,19
-

3 mesos

Justificació de la necessitat de contractar
Les malalties cardiovasculars i els accidents vasculars cerebrals per la seva incidència i prevalença en
la població i per l’elevada taxa de mortalitat que comporten continuen sent un problema de salut
prioritari.
Aquestes malalties exigeixen una resposta del sistema que superi la inèrcia de l’actuació reactiva i
fragmentada que caracteritza l’atenció a les patologies agudes, i avançar cap a una atenció integral
que afronti la complexitat mèdica i la interrelació amb l’entorn de la persona. Les transicions que s’han
de fer dins del sistema de salut demanen establir dinàmiques de col•laboració entre els serveis i els
professionals.
L’increment de l’activitat d’hemodinàmica del Codi IAM, l’abordatge del terciarisme cardíac pel que fa
a l’anàlisi de la situació de les llistes d’espera de cirurgia cardíaca a Catalunya, la protocol·lització de la
rehabilitació cardíaca, així com l’establiment de recomanacions d’ús de TAVI i DAI a Catalunya,
justifiquen la necessitat de disposar del coneixement tècnic i científic especialitzat per cobrir les
expectatives i directrius establerts al Pla de Salut de Catalunya.
Pel correcte desplegament de les accions contemplades en l’àmbit de les malalties cardiovasculars a
nivell de totes les Regions Sanitàries així com de l’avaluació del grau d’implantació i dels resultats
assolits en termes de millora de la salut dels ciutadans, és necessari disposar del suport de
professionals experts i de reconegut prestigi en aquesta matèria.

Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon 93 227 29 00
Telefax 93 227 29 51
E-mail: contractacio.salut@gencat.cat
Web: http://www.gencat.cat/salut/

1/6

SA-2021-619

Justificació de l’exclusivitat
L’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) és un centre de recerca públic que té com a objectiu
principal incrementar el coneixement científic per a transformar-lo en una millora en salut i en atenció
mèdica dels pacients i de la comunitat.
L'Institut està associat a un dels grans hospitals docents de l'àrea de Barcelona,
l'Hospital Germans Trias i Pujol (HUGTP), i alhora forma part del campus biomèdic de Can Ruti.
L’IGTP és membre del Biocluster, secundat i supervisat pel Govern de Catalunya. A més està acreditat
com a centre d'excel·lència per l'Institut de Carles III i, com a tal, és l'encarregat de coordinar la recerca
científica del campus, col·laborant en estreta relació amb els altres centres situats al campus.
L’IGTP duu a terme la recerca de 9 grans àrees:










Ciències de la conducta i abús de substàncies
Immunologia i inflamació
Malalties cardiovasculars i respiratòries
Malalties infeccioses
Malalties endocrines i del metabolisme, dels ossos i dels ronyons
Malalties del fetge i de l'aparell digestiu
Càncer
Neurociències
Salut comunitària

Els científics que treballen en aquestes àrees publiquen una mitjana de més de 500 articles per any,
contribueixen amb millors protocols de salut i amb nous tractaments per a millorar la vida dels
pacients
El Servei de Cardiologia de l’Hospital Germans Trias i Pujo forma part de l’Institut del Cor, Icor, que
agrupa tota l’activitat de l’Àrea del Cor de Germans Trias.
L’equip de Cardiologia treballa per proporcionar una assistència d’excel·lència a les persones que
tenen malalties cardiovasculars. Ho fa amb la voluntat de ser un servei modern, amb una medicina
altament especialitzada i en coordinació amb els altres serveis sanitaris del territori.
Per a tot això, per ser competitiu a nivell internacional i per ser una escola de metges investigadors,
on recerca i innovació siguin inseparables, tots els professionals treballen amb les següents línies
estratègiques com a guia:



Aconseguir un model organitzatiu que sigui competitiu, obert i dinàmic, centrat en el pacient
i accessible a la població
Coordinar i proveir atenció especialitzada als malalts cardiovasculars de l’àrea tant en l’àmbit
hospitalari com d’atenció primària
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Ser centre de referència per a l’assistència integral dels malalts amb problemes de salut
cardiovascular complexos (és a dir, de nivell terciari)
Realitzar projectes de recerca en noves tecnologies de diagnòstic i tractament cardiovascular
Obtenir recursos externs per finançar la recerca cardiovascular, tant en l’àmbit clínic com en
el de la recerca bàsica
Integrar l’activitat assistencial amb la docència pre i postgraduada i amb la recerca clínicoepidemiològica i bàsica en matèria cardiovascular

Donada l’experiència, trajectòria i excel·lència de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol en l’àmbit
de les malalties cardiovasculars, el Departament de Salut considera necessari contractar els seus
serveis mitjançant l’assessorament d’un dels seus professionals especialistes per coordinar,
implementar i avaluar totes les actuacions del Departament de Salut en aquesta matèria.
La professional que assessorarà al Departament en l’àmbit de les malalties cardiovasculars serà la Dra.
Josefina Mauri, Cap clínica d’Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista. La Dra. Mauri forma part
de l’equip de Recerca en hemodinàmica i cardiologia intervencionista. Va ser presidenta del Grup de
Treball espanyol sobre IVUS (Societat Espanyola de Cardiologia) de 2003 a 2005, i presidenta del Grup
de Treball Espanyol sobre PCI 2006-2009. Des de 2014, és membre del Comitè de Programa de l'Euro
PCR. Va participar en la Stent for Life Initiative des del principi. Actualment, és ambaixadora de Stent
Save a Life Initiative
Les activitats que la Dra. Mauri realitzarà durant l’any 2021, seran les següents:
 Implantació del model de Cardiologia Comunitària
Aconseguir el consens de Direcció, de les Regions sanitàries i dels professionals
Aconseguir la col·laboració de Sistemes d'informació, Participació ciutadana, Atenció primària,
CMBD
Definir el model
Definir els indicadors i les eines de seguiment
Establir el projecte d'implementació a territori
Garantir espais de coneixement públic
 Rehabilitació cardíaca
Participació en l’elaboració del nou Pla de Rehabilitació de Catalunya, al subgrup de cardiologia
Establir les accions mínimes de garantia per a RHBc de risc alt i mig
Integrar les pautes de RHBc de baix risc existents amb el Model
Crear grups d'experts per al Pla de rehabilitació
Definir les tarifes per als diferents riscos
Definir els indicadors i es eines de seguiment
Integrar la RHBc en el model de Cardiologia comunitària
Reforçar la transmissió d'informació entre nivells assistencials des del terciarisme a la comunitat
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 TAVIs
Iniciar l’avaluació sobre millora i eficiència dels criteris TAVI
Revisió de la tarifa segons clàusula de compra compartida
Seguiment del registre i de l’activitat automatitzada
 Projecte EsperanSA
Integració de les plataformes (mòbil i coordinació)
Inici de pilot real a L'Hospitalet al maig - Cal definir indicadors de monitoratge de l'app
Inici de pilot real a Girona (data a definir, previsió de setembre)
Publicació web de la app i informació
Definició del pla de formació
 Codi IAM
Preparació reunió on-line commemoració 10 anys
Preparació de material de difusió 10 anys
Seguiment del registre i activitat automatitzat
Revisió del paper del Comitè científic
Revisió proposta L8
Definir objectius de millora d'activitat
Publicació del model codi IAM i de resultats d'activitat
Fer l'estudi d'altes precoces
 Via XOC (recomanacions i model)
Publicació de les recomanacions
Definir indicadors i eines de seguiment
 Comunicació i difusió
Reordenar el contingut on-line relatiu a cardiologia
Establir quadres de comandament accessibles amb indicadors consensuats
 Reordenació Cirurgia Cardíaca
Avaluació de la necessitat de canviar la instrucció de cirurgia cardíaca
Reunions amb la Gerència de Planificació Operativa i Avaluació
 Reordenació territorial sanitària de CAT en clústers
Reunions amb la Gerència de Planificació Operativa i Avaluació
 Membre del Consell Assessor AQUAS

Objecte del contracte
L'objecte del contracte menor que es proposa és la contractació del servei de suport d’un especialista
de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol per assessorar al Departament de Salut en les tasques de
coordinació, implementació i avaluació de les actuacions en l’àmbit de les malalties cardiovasculars
Aquest objecte no s’està alterant per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
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Determinació del preu del contracte
14.995,20€ + IVA = 18.144,19€
Desglossat de la següent manera:
Hores

Preu/hora

Import

384

39,05€

14.995,20€
IVA 21% 3.148,99€

Import total 18.144,19€

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.
Proposta d’adjudicació del contracte
Es tracta d’un contracte que es tramita per la via d’exclusivitat. Per totes les raons exposades
anteriorment, aquest expedient s’adjudica a l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), amb un
import de 14.995,20€.
La totalitat dels contractes menors realitzats pel Departament de Salut amb aquesta empresa durant
l’any 2021, no superen el llindar econòmic de 15.000€ establert per la Llei de contractes del sector
públic.
En aquesta contractació es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb idèntic objecte
i destinatari durant tres anys consecutius per import superior a 5000 euros, IVA exclòs, 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.
Es motiva aquesta contractació donada l’expertesa i experiència en l’àmbit de les malalties
cardiovasculars de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.
La contractació esmentada en el paràgraf anterior 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.

Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon 93 227 29 00
Telefax 93 227 29 51
E-mail: contractacio.salut@gencat.cat
Web: http://www.gencat.cat/salut/

5/6

SA-2021-619

Anualitats
2021

Import
base €
14.995,20

IVA €
3.148,99

Centre
gestor
SA16

Partida
pressupostària
D/227001300/4190/0000

Aina Plaza Tesías
Directora general de Planificació en Salut
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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