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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL
SUBMINISTRAMENT D’ANTISÈPTICS I DESINFECTANTS PER A L’HOSPITAL COMARCAL
D’AMPOSTA, SAM I LA FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (FUSSMONT) PER
PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI
Vist l’informe del Director de centre de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i la directora de la
Residència d’Avis d’Amposta de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, de data 14 de
febrer de 2022, sobre la necessitat de contractar el subministrament d’antisèptics i desinfectants
per l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià.
Vist el conveni entre Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i la Fundació Privada Serveis Socials del
Montsià, de data 14 de febrer de 2022, per a la contractació conjunta del subministrament
d’antisèptics i desinfectants.
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Atès que en data 16 de febrer de 2022, mitjançant resolució, es va incoar l’expedient de
contractació esmentat.
Vist el certificat d’existència de crèdit i l’informe de la direcció econòmica financera, ambdós de
data 18 de febrer de 2022, que acrediten l’existència de crèdit necessària per assumir les
obligacions econòmiques dels ens contractants.
Atès l’acord adoptat de data 8 d’abril de 2022 pel qual s’acorda la retroacció d’actuacions per tal
de modificar el Plec de Prescripcions Tècniques, arran dels informes emesos pel Director del
centre de l’Hospital Comarcal d’Amposta, de data 4 d’abril de 2022, el qual proposa a l’òrgan de
contractació les modificacions del PPT donades les errades detectades; i l’informe de l’assessoria
jurídica de data 6 d’abril de 2022, que es pronúncia sobre aquestes modificacions i la necessitat
de retrotraure les actuacions al moment anterior a l’aprovació dels plecs per dur-les a terme,
d’acord amb l’art. 124 de la LCSP.
Vistos el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el
Quadre de Característiques Específiques, els seus annexos i la memòria justificativa, i que aquests
són de conformitat amb l’establert per la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i redactats
amb les correccions formulades pels anteriors informes.
D’acord amb el que disposen els articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic.
D’acord amb les facultats conferides als apoderats mancomunats, en les escriptures
d’apoderament mancomunat de data 12 de maig de 2016, pel Notari d’Amposta el senyor Iván
Castejón Fernández-Trujillo, número 383 (FUSSMONT) i 385 (HCA) del seu protocol;
RESOLC:
1. Declarar justificada la necessitat i la conveniència de les prestacions objecte del
contracte.
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2. Aprovar l’expedient de contractació conjunta del subministrament d’antisèptics i
desinfectants per Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i la Fundació Privada Serveis
Socials del Montsià, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació
harmonitzada i tràmit ordinari.
3. Aprovar la composició de la Mesa de Contractació que serà la següent:
 Presidenta: Sra. Ana Belén Torrero, Directora d’infermeria de l’Hospital Comarcal
d’Amposta o persona en qui delegui.
 Vocal: Sra. Míriam Martí, Coordinadora de la Residència d’Avis d’Amposta
(FUSSMONT) o persona en qui delegui.
 Vocal: Sra. Anna Puigcerver, Directora del Centre de Dia d’Amposta (FUSSMONT) o
persona en qui delegui.
 Vocal econòmic: Sr. Adrià Serret, Director de Serveis i Recursos de l’Hospital
Comarcal d’Amposta o persona en qui delegui.
 Vocal jurídic: Sr. Ramon Nadal, tècnic jurídic de l’Hospital Comarcal d’Amposta o
persona en qui delegui.
 Secretària: Sra. Laura Iglesias, responsable del departament d’aprovisionaments i
compres de l’Hospital Comarcal d’Amposta o persona en qui delegui.
4. Aprovar la composició del Comitè Tècnic encarregat de la valoració dels criteris
subjectius d’apreciació tècnica sotmesos a judici de valor establerts a l’apartat J.2 del
quadre de característiques, que estarà format per:
 Sra. Antònia González, Infermera de Consultes Externes de l’Hospital Comarcal
d’Amposta i membre del Comitè d’Higiene de Mans.
 Sra. Maite Espuny, Supervisora de Consultes Externes de l’Hospital Comarcal
d’Amposta.
 Sra. Delícia Cases, Responsable del Servei de Neteja i Higienització de l’Hospital
Comarcal d’Amposta i FUSSMONT.
5. Donar compte al Consell d’Administració d’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i al
Patronat de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià dels anteriors acords.

Amposta, signat digitalment a data que consta en les signatures,

Sr. Adam Tomàs Roiget
Apoderat mancomunat d’HOSPITAL
COMARCAL D’AMPOSTA, SAM

Sra. Susanna Sancho Maigí
Apoderada mancomunada d’HOSPITAL
COMARCAL D’AMPOSTA, SAM

Apoderat mancomunat FUNDACIÓ PRIVADA
SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

Apoderada mancomunada FUNDACIÓ
PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ
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