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Informe justificatiu de la celebració d’un contracte

Unitat promotora
Sanitària

Contracte : Contracte Públic

:

Àrea

d'Atenció

Tipus : Serveis
SCS-2019-20294
Procediment :Obert
Expedient :
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol :Auditoria dels dispositius d'atenció urgent del sistema sanitari integral
d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Valor
estimat
del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :
006 Mes/os

Import €
174.219,41

IVA €

Import total €

160.453,11

33.695,15

194.148,26

Justificació de la necessitat de contractar
L’atenció sanitària urgent és un dels serveis sanitaris públics més utilitzats per la
ciutadania. La capacitat de resolució, la seguretat clínica, el tracte interpersonal, la
gestió del temps i el confort són els principals factors que valoren els usuaris i que a
l’hora ofereixen més bons resultats assistencials.
Un dels principals objectius del Servei Català de la Salut és el de garantir les bones
pràctiques en l’atenció a les persones i garantir la qualitat assistencial; el Decret
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de
Catalunya (SISCAT) estableix el Servei Català de la Salut com a responsable de portar
a terme un seguiment i control de l'aplicació dels estàndards de qualitat en el conjunt
de la xarxa assistencial.
Durant l’any 2017, el Departament de Salut i el CatSalut van posar en marxa el Pla
nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC) per impulsar mesures que permetessin
millorar la prestació de l’atenció hospitalària urgent a Catalunya, en termes d’equitat
d’accés, adequació i qualitat de l’atenció prestada.
Després de més de dos anys de recorregut, des del CatSalut es veu la necessitat
d’avaluar el grau d’implantació del eixos bàsics d’aquest Pla Director. D’aquesta
manera permetrà detectar-ne les mancances i les febleses, però alhora les fortaleses i
oportunitats que s’obren des de la idea inicial, i així millorar la qualitat i el valor
assistencial cap al ciutadà.
La diversitat socioeconòmica i del territori ha fet que les necessitats assistencials
urgents no siguin homogènies. Els serveis d’urgències s’han adaptat a aquestes
diferències, de manera que han emergit models organitzatius diferents i els CUAPs
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tenen estructures i prestacions diverses. Així doncs, el CatSalut també té interès en
conèixer els diferents models organitzatius i com s’interrelacionen, per detectar-ne els
punts en comú d’acord amb el PLANUC i identificar els models d’excel·lència, les
millors pràctiques i les millors organitzacions en qualitat i satisfacció cap als ciutadans i
professionals.
El 20 de juny de 2012 entra en vigor la instrucció 06/2012 del CatSalut segons la qual,
tota l’activitat d’atenció primària i d’atenció urgent del Sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), s’haurà de notificar als dos nous CMBD
creats amb aquesta finalitat: el CMBD-AP i el CMBD-UR. Des de llavors s’han produït
canvis en el propi registre i en el sistema de pagament de l’atenció especialitzada, que
han posat de manifest mancances d’informació i, diferències en el model d’atenció dels
diferents centres. A més, el CMBD, de manera progressiva, ha anat incorporant
informació per conèixer de manera més exhaustiva quines són les etapes assistencials
per les quals passa el pacient i en quins espais físics resta ubicat en cada moment.
Aquestes dades han permès observar el comportament de la demanda d’atenció
urgent, avaluar la qualitat i millorar la planificació. És necessari continuar millorant la
qualitat de les dades, i desenvolupar nous indicadors que ens permetin mesurar de
manera fiable els resultats i siguin d'ajut estratègic per la planificació.
Aquestes mesures suposen canvis explícits en la recollida de les dades al CMBD
d’urgències i canvis implícits en la recollida de les dades al CMBD d’hospitalització,
amb un eventual impacte sobre la facturació dels centres del SISCAT.
Un dels punts del PLANUC és conèixer l’estructura, equipament i poder disposar
d’informació de qualitat sobre el procés assistencial dels pacients atesos als serveis
d’urgències, a través del Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD), de manera àgil i
homogènia.
Per tots els motius esmentats, proposem una auditoria que ens permeti conèixer el
grau d’implantació dels eixos del PLANUC, com s’organitzen els diferents dispositius
d’atenció urgent, l’adequació de la informació que es tramet al CatSalut a partir de les
dades originals i les característiques estructurals i d’equipament, per avaluar si es
respon fidelment a l’assistència prestada amb els criteris d’equitat, adequació i qualitat
definits al PLANUC. I també per a valorar si es podria aconseguir una major
coherència en la facturació de les hospitalitzacions urgents.
Aquesta actuació comportaria verificar els circuits assistencials de tots els serveis
d’urgències de primària i hospitalària dels centres SISCAT, a més de certes àrees del
Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), per tal de conèixer presencialment
l’organització, l’estructura, l’equipament i fins a quin punt es recull de forma correcta i
homogènia la informació que s’acaba trametent al CatSalut, en termes dels CMBD
d’urgències i d’hospitalització.
L’auditoria ha de permetre promoure la màxima alineació amb el PLANUC, identificar
les millors organitzacions, promoure un model assistencial i criteris organitzatius
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comuns i d'excel·lència, estandarditzar indicadors de qualitat, sobretot de temps i
d’espais alhora que s’han de definir els espais assistencials, fer recomanacions
d’estructura bàsica i de cartera de serveis dels CUAPs, avaluar la qualitat de les dades
que rep el CatSalut i identificar i poder adoptar les mesures correctives necessàries i
efectuar-ne un seguiment.
La finalitat d’aquesta contractació és, doncs:
-

Mesurar el grau d’implementació dels eixos claus del Pla Nacional d’Urgències
de Catalunya.
Conèixer la organització estructural i d’equipament dels serveis d’urgències per
valorar-ne la seva idoneïtat.
Conèixer la qualitat de la informació que s’envia al CatSalut sobre les urgències
hospitalàries ateses.
Disposar d’un recull sistematitzat del procés d’atenció a les urgències amb la
finalitat d’analitzar-lo, optimitzar-lo i que serveixi per desenvolupar instruments
de millora.

Atès que el Servei Català de la Salut no disposa de mitjans propis suficients/adequats
per a poder realitzar aquesta feina, es proposa encarregar la contractació de mitjans
externs per a la seva realització, d’acord amb el que preveu l’article 30.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
Determinació del preu del contracte
Costos directes: 112.317,18 euros
Costos indirectes: 36.647,49 euros
Benefici empresarial: 11.488,44 euros
Total: 160.453,11 euros (sense IVA)
L’import de licitació per a la realització dels treballs objecte d’aquest contracte és de
194.148,26 euros € amb IVA.
Tots els requisits tenen funcions relacionades i el seu desenvolupament ha d'anar
conjunt. Es considera que des del punt de vista tècnic, el més adient és que totes les
fases del projecte les executi el mateix proveïdor. La divisió de tasques comportaria:
 La necessària coordinació entre diferents proveïdors dificultaria i posaria en risc
l'adequada execució del contracte.
 Una execució més complicada i costosa econòmicament.
 Les fases de formació, treball de camp i anàlisis de les dades requereixen de
sincronia i homogeneïtzació de criteris que, en cas de més d'un proveïdor,
provocaria un biaix en la interpretació dels resultats.
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Per aquests motius, es considera que no procedeix la divisió del contracte en lots.
A més, ateses les característiques del contracte, hi ha la possibilitat que hi hagi alguna
modificació en el número de centres i serveis d’atenció urgent en aquest temps.
Conseqüentment es fa l’estimació de una possible desviació del contracte respecte a
l’import inicial, fins a 10 centres de més.
S’adjunta informació descriptiva sobre la despesa prevista a l’annex 1 d’aquest mateix
document.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
La contractació del servei a una empresa externa per mitjà d’un procediment obert, per
a un període de 6 mesos, d’acord amb l’objecte i prescripcions tècniques recollides en
el document adjunt “Plec tècnic Auditoria dispositius atenció urgent”

Cristina Nadal Sanmartin
Directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària
Servei Català de la Salut

CPISR-1 C
Cristina Nadal
Sanmartin

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Cristina
Nadal Sanmartin
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Servei
Català de la Salut, ou=Àrea d'Atenció Sanitària,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, title=Directora, sn=Nadal Sanmartin,
givenName=Cristina, serialNumber=40335236K,
cn=CPISR-1 C Cristina Nadal Sanmartin
Fecha: 2019.05.16 11:12:57 +02'00'

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats
del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de
signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".

SCS/G2024 SCS-2019-20294
Annex 1
Desviació del valor estimat del contracte:
Increment dels costos directes per (un) centre: 963,64 euros
Increment dels costos indirectes per (un) centre: 314,42 euros
Increment del benefici empresarial per (un) centre: 98,57 euros
Total: 1.376,63 euros (sense IVA)

La previsió de desviació del valor estimat del contracte fins a 10 centres és de:
13.766,30 euros (sense IVA).

