PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS
FORMATIVES PER AL CONEIXEMENT I UTILITZACIÓ DELS DESA

1. Objecte del contracte.
L’objecte d’aquest contracte és l’organització i desenvolupament d’un curs de formació
que té com a objectiu adquirir els coneixements i domini de la utilització dels DESA,
formant a les persones destinatàries en les tècniques de ressuscitació cardiopulmonar
(RCP) i aconseguir millorar els resultats en el tractament de l’aturada cardiorespiratòria
(PCR).
El programa de formació mínim per a la utilització de DESA s’ha d’ajustar al programa
establert a l’annex I el Decret 137/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula l’ús de
desfibril·ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris de les illes balears per a un
alumnat total de 200 persones i ha de ser impartit per entitats inscrites en el Registre de
DESA d’acord al Decret esmentat.
2. Descripció del servei:
La formació descrita a l’objecte del contracte es durà a terme mitjançant la realització de
20 edicions de 8 hores de durada cadascuna, i amb la participació d’alumnat de 10 per
cada edició, tot d’acord amb les especificacions tècniques assenyalades als annexos 1 i 2.

3. Justificació del contracte.

Per aquesta raó, i seguint les directrius de la Regidoria, es procedeix a demanar ofertes a
través del perfil de contractant de l’Ajuntament de Palma per a la cobertura dels serveis
necessaris ressenyats a la descripció del servei.

4. Justificació del procediment, la tramitació i la forma d’adjudicació.
En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, el contracte
es qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 15.000 euros.
Tipus de contracte: Serveis
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
L’objecte del contracte no s’ha configurat per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació .

1

MACIA ENSENYAT ESTARELLES 14-01-2021

1. L’EMF no disposa d’homologació ni dels mitjans necessaris per a poder dur a terme el
curs.
2. Determinat personal de la Policia Local de l’Ajuntament de Palma precisa de tenir
aquest curs per a poder utilitzar-ho en cas de necessitat sobrevinguda.

5. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació competent és el Regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública,
d’acord a la delegació de competències de la Junta de Govern de l’Ajuntament.
6. Pressupost màxim del contracte: 576 euros (IVA inclòs) per edició i amb un total de
11.520 euros (IVA inclòs) per a les 20 edicions programades.
7. Aplicació pressupostària
Es disposa de crèdit suficient a la partida 09.92020.227.06
8. Criteris d’adjudicació
El contracte s’adjudicarà a qui presenti l’oferta més avantatjosa econòmicament, sempre
que compleixi tots els requisits establerts.
9. Termini d’execució del contracte
Es durà a terme dintre el primer semestre de 2021, tot depenent de les possibles
restriccions que s’implantin, motivades pel COVID-19.
10. Forma de pagament
El pagament s’efectuarà, un cop realitzades totes les activitats formatives –edicions-. En el
cas que hi hagués suspensió d’alguna activitat formativa (edició) per motius de força
major (restriccions COVID-19…), únicament s’abonarà l’import de les edicions ja dutes a
terme.

Haurà de complir amb tots els requisits establerts a l’esmentat Decret 137/2008, de 12 de
desembre i que gaudeixin de l’homologació pertinent. A l’acabament de les edicions
l’entitat formadora haurà d’expedir, de conformitat amb l’article 8 del Decret ressenyat, a
l’alumnat que hagi superat els cursos, un certificat segons els models que hi figuren a
l’annex V.
12. Presentació de propostes
Es poden presentar les ofertes, d’acord als models de l’annex 3 de presentació propostes i
el de declaració responsable que s’adjunta, degudament emplenats.
El termini per a la presentació de propostes és de 10 dies hàbils a partir del dia següent de
la publicació d’aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de
l’Ajuntament de Palma.
La documentació, degudament firmada, es podrà presentar a l’Escola Municipal de
Formació a través de l’adreça escolamunicipaldeformacio@palma.cat
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11. Solvència tècnica

ANNEX I
Programa formatiu mínim per a l’ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics en
centres no sanitaris a les Illes Balears.
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Duració mínima: 8 hores
Nre. màxim d’alumnes per grup: 25
Programa classes teòriques:
1. Introducció als problemes cardiovasculars.
2. Concepte i diagnòstic de l’aturada cardiorespiratòria.
3. Objectius de l’RCP.
4. Desobstrucció de la via aèria.
5. Posició de seguretat.
6. Ventilació.
7. Massatge cardíac.
8. Plans d’actuació en SVB: inici i suspensió de l’RCP.
9. Suport vital pediàtric.
10. RCP en accidents de carretera.
11. Desfibril·ladors externs semiautomàtics.
12. Precaucions en el maneig dels desfibril·ladors semiautomàtics.
13. Protocol d’utilització dels desfibril·ladors semiautomàtics.
Programa classes pràctiques:
1. Tècniques per a desobstrucció de la via aèria (escaneig digital
i Heimlich).
2. Comprovació de la circulació i respiració.
3. Pràctica amb maniquins per a la tècnica de ventilació boca a boca
i de massatge cardíac.
4. Vídeo explicatiu de tècniques d’ús de desfibril·ladors
semiautomàtics.
5. Entrenament de la tècnica de desfibril·ladors semiautomàtics.
6. Avaluació teòrica i pràctica i enquesta de satisfacció.

ANNEX II
Material pedagògic
La dotació mínima de material pedagògic per a cada grup de 6 persones
ha de ser la que a continuació es detalla. En el cas que el grup fora
més nombrós s’haurà d’augmentar aquest de forma proporcional:
a) Un DESA, que pot ser substituït per desfibril·ladors semiautomàtics de
formació, degudament homologats, quan existeixi més d’un grup d’alumnes.
b) Maniquí (adult i infantil) que permeti la pràctica de maniobres de
suport vital bàsic, inclòs l’alliberament de la via aèria, la ventilació artificial, el
massatge cardíac extern, així com la utilització d’un DESA.
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c) Una màscara amb baló ressuscitador i bossa reservori.
d) Un joc de cànules orofaríngies de distintes mides.
e) Manuals i material audiovisual elaborats seguint les recomanacions
científiques vigents per l’American Heart Asociation o l’European Resucitacion Council.
f) Llençols.
g) Gases.
h) Sales per a pràctiques.

Palma, 14 de gener de 2021
EL CAP DE SERVEI
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