Exp. TRD/18

RESOLUCIÓ
En l’apartat U. del quadre de característiques del procediment de contractació de l’acord marc
per la prestació dels serveis sanitaris de teràpia respiratòria a domicili en l’àmbit geogràfic de
Catalunya (exp. TRD/18) s’especifica la composició del comitè d’experts per a la valoració dels
lots d’adults i pediàtric d’aquesta contractació.
Un dels membres designat per a la valoració dels lots de contractació corresponents als serveis
sanitaris a les persones adultes ha comunicat al Servei Català de la Salut la seva renúncia a la
participació en el comitè d’experts per incompatibilitat, la qual ha estat acceptada.
L’article 146.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, regula els
òrgans que han d’efectuar l’aplicació dels criteris d’adjudicació, i en el seu apartat a) fa
referència a un comitè format per experts amb la qualificació apropiada, que ha de comptar amb
un mínim de tres membres.
Fent ús de les facultats conferides per l’article 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació
sanitària de Catalunya,
RESOLC:
Establir la nova composició del comitè d’experts del procediment de contractació de l’acord marc
per la prestació dels serveis sanitaris de teràpia respiratòria a domicili en l’àmbit geogràfic de
Catalunya (exp. TRD/18), que substitueix la que consta en l’apartat U del quadre de
característiques de la contractació, i que és la següent:
Membres per a la valoració dels lots d’adults:
x
Manel Luján (Metge consultor en Pneumologia del Consorci Sanitari Parc Taulí)
x
Sergi Martí (Metge Adjunt del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron)
x
Maria Carmen Monasterio (Cap de la Secció de la Unitat de Pneumologia de l’Hospital
Universitari de Bellvitge )
Membres per a la valoració del lot pediàtric:
x
Antonio Moreno (Cap de la Secció de Pneumologia Pediàtrica de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron)
x
Martí Pons (Consultor PICU. Pediatric Home Ventilation Programme de l’Hospital Sant
Joan de Déu d’Esplugues)
x
Alba Torrent (Metgessa adjunta de Pneumologia Pediàtrica de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron)
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