R/N: SA/CP00034 SA-2021-447

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-447

Unitat
promotora

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

Procediment

Contracte menor

Objecte

Introduir casos i variables microbiològiques i clíniques, cerca activa de
casos, la depuració, la validació dels casos i la anàlisi estadística de la
informació en el marc del Projecte de vigilància de la malaltia
pneumocòccica invasiva a nivell Catalunya.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

8.697,50

Valor estimat

8.697,50

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

1.826,48
-

10.523,98
-

7 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
Des d’agost de 2012 fins l’actualitat, la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a
Emergències de Salut Pública (SGVRESP) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT) ha participat en el Projecte de Vigilància Europeu: “Assessing the impact of
vaccination with conjugate vaccines on the epidemiology of the invasive pneumococcal
disease in Europe”, en el qual participen 15 regions d’11 països europeus. El projecte és
finançat per l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) a través
d’EpiConcept, l’empresa que coordina el projecte. Per portar-ho a terme, l’ECDC va signar
amb EpiConcept un contracte marc (ECDC /2012/038) i posteriorment, EpiConcept i els
països que formaven part del projecte van signar un contracte específic (ECDC/2015/031).
Des de l’ECDC a través d’EpiConcept, l’ASPCAT ha rebut uns ingressos per a poder realitzar
les tasques derivades del projecte (cerca de casos, complementació de variables, depuració
de dades, anàlisi i difusió de la informació).
L’objectiu del projecte ha estat realitzar una vigilància activa i homogènia de la malaltia
pneumocòccica invasiva a nivell europeu per a aprofundir en el coneixement de
l’epidemiologia i estudiar l’ impacte de la vacunació amb vacunes conjugades d’aquesta
malaltia.
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Les activitats previstes són la introducció de casos i de variables microbiològiques i clíniques,
la cerca activa de casos, la depuració, la validació dels casos i la anàlisis estadística de la
informació. A més, està previst que es realitzin tasques de col·laboració en la redacció
d’informes, protocols i plans d’anàlisis periòdics acordats amb EpiConcept.
Des del mes de març del 2018 fins l’actualitat el Sr. Xavier Ayneto Rodriguez, psicòleg de
professió expert en la gestió de dades i de diferents sistemes d’informació, és la persona que
desenvolupa les tasques derivades del Projecte de vigilància de la malaltia pneumocòccica
invasiva a Catalunya.
A partir del mes de març fins setembre del 2021 està previst que continuï amb les tasques
implícites del Projecte de vigilància de la malaltia pneumocòccica invasiva a nivell Catalunya
per la seva experiència i professionalitat.
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.
La contractació esmentada està justificada a causa de la insuficiència de mitjans que disposa
el Departament, la falta d'adequació, així com la no conveniència d'ampliació dels mitjans
personals i materials amb què compta per complir les necessitats que es tracta de satisfer a
través d'aquest expedient de contractació.
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

8.697,50

1.826,48

SA1405

D/227001300/4140/2019

Josep Maria Argimon i Pallàs
Secretari de Salut Pública
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