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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

DECRET DE PRESIDÈNCIA 111/2019
Assumpte: Contractació neuropediatra pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç
Atès que consta informe de la coordinadora de l’Àrea d’atenció a les persones del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell de data 28 de gener de 2019, que transcrit literalment diu així:
“1. NECESSITAT A SATISFER:
Atès que el servei d’atenció a la petita infància (CDIAP), es du a terme per la praxis
professional d’un equip multidisciplinar donat l’abast i la globalitat de les intervencions;
Atès que Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell preveu que els professionals hauran de
tenir l’especificació en desenvolupament infantil i que cobreixin les àrees bio-psico-socials, i
específica la figura del neuropediatra.
Atès que el diagnòstic dels possibles trastorns del desenvolupament, la valoració global de la
situació del nen, així com la del seu nucli de criança precisen la praxis d’un neuropediatra per
tal de poder ajustar-ne el perfil i la seva atenció.
Atès que la seva intervenció facilita poder realitzar exàmens i proves complementàries i poder
efectuar les pertinents derivacions a altres facultatius en el posterior seguiment i avaluació
periòdica de l’infant.
Atès l’informe que emet la coordinadora del CDIAP, amb data 28-01-2019, on es constata la
importància de cobrir aquest perfil professional i la dificultat de trobar especialistes en aquest
àmbit.
Es considera oportú valorar la proposta de la contractació del Sr. Joan Vidal i Valls , com a
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neuropediatra per tal de donar cobertura a la necessitat d’atenció als usuaris vinculada a
aquest perfil professional
1. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE:
Tipus de contracte: Contracte de serveis
Objecte del contracte: Sessions de tractament en neuropediatria
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 85140000-2
Valor estimat del contracte: 5.300,00€

IVA: EXEMPT

Preu ( IVA exclòs): EXEMPT
IRPF 15%: -795,00€
Duració: 1 any
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2. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ:
Es proposa la contractació al Sr. Joan Vidal Valls, qui ja ha enviat el pressupost per a la
contractació d’aquest servei i es constata que te plena capacitat d’obrar i l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació de l’objecte del contracte.

Nom
NIF
Adreça
Telèfon
Mail

Joan Vidal Valls (Medicina del neurodesenvolupament)
46580157-M
Passeig Verdaguer 100, 3-1 IGUALADA (08700)
607842412
jvidalvalls@gmail.com

En compliment del que disposa l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, s’informa que no s’està alterant l’objecte del contracte ni s’està fraccionant per
evitar el procediment o la publicitat ja mitjançant l’import del servei es pot efectuar un
contracte menor.
S’informa que donada l’ especialització del servei, i la seves característiques és oportú
continuar amb el mateix contractista que el 2018, ja que porta casos en seguiment clínic.
Es considera necessari fer la contractació a l’esmentat professional per tal de donar
compliment al servei que ha de cobrir el CDIAP, dins l’àmbit de la neuropediatria, per tal de
dur a terme les accions de tractament i intervenció que com a professional i/o dins l’àmbit

CSV: e7cd4b36-5117-43c0-afcc-b39bc0bb9865
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre.La seva
autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://www.seu-e.cat/web/ccpladurgell

multidisciplinari es considerin adequades.

Atès que consta pressupost del Sr. Joan Vidal i Valls, amb NIF 46580157M, per a la realització
del servei de neuropediatra del CDIAP per un import de 5.300,00€ (Exempt d’IVA);
Atès que l’art. 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
assenyala que son contractes de serveis aquells quin objecte són prestacions de fer
consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent
d’una obra o subministrament;
Atès que l’art. 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
assenyala que es consideren contractes menors, els de valor inferior a 15.000,00€ quan es
tracti de subministrament i serveis;
Atès que l’esmentat article també preveu que en els contractes menors s’exigirà un informe
motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la
factura corresponent;
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Atès que consta proposta de despesa favorable per a la realització d’aquests treballs amb
càrrec a la partida 231.21-227.99 (01) del vigent pressupost econòmic;
Atès el que preveu l’art. 13 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i els arts. 128 i 129 del Reglament orgànic
comarcal en relació a les atribucions que ostenta el president del Consell Comarcal;
RESOLC:
PRIMER. Donar conformitat a l’informe tècnic emès en relació amb la necessitat de contractar
el servei i la justificació de que no s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per
evitar el procediment corresponent.
SEGON. Contractar el Sr. JOAN VIDAL i VALLS , amb NIF 46580157M , per a la realització de
7 jornades de tractament de neuropediatria al CDIAP per un import total de 5.300,00€ (Exempt
d’IVA).
TERCER. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida econòmica 231-227.99 (01) del vigent
pressupost econòmic 2019.
QUART. Notificar el contingut d’aquest Decret a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir
de la data de la seva signatura.
CINQUÈ. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que es realitzi.
Mollerussa, 25 de febrer de 2019
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El president
Joan Trull i Borràs
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