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Resolució d'aprovació expedient

Subministrament d’una unitat radiològica digital per a l’Hospital Comarcal del Pallars-Centre
d’Atenció Primària Pont de Suert (Gestió de Serveis Sanitaris)

Antecedents
Atesa la necessitat de contractar el Subministrament d’una unitat radiològica digital per a
l’Hospital Comarcal del Pallars-Centre d’Atenció Primària Pont de Suert (Gestió de Serveis
Sanitaris), per tal de garantir la millor prestació del servei públic d'assistència sanitària.
Atès que s’han acomplert els requisits legals per a l’aprovació i autorització de la contractació per
un import de 175.450,00 € (IVA exclòs) per a l’any 2021, i amb un valor estimat de 175.450,00 €
(sense IVA).
Part del finançament de la present contractació serà a càrrec de la Subvenció destinada al
cofinançament d’inversions en renovació d’equipament sanitari i aparells mèdics als centres
hospitalaris d’aguts integrats al sistema sanitari integral d’utilització pública (SISCAT), en el marc
del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català
de la Salut, en virtut de l’Ordre SLT/235/2020, de 31 de desembre, durant el període 2021-2022.
D’acord amb el que s’estableix en la Disposició addicional primera, del Reial Decret-Llei 7/2021,
de 27 d’abril, l’IVA aplicable a entregues de béns, adquisicions i adquisicions intracomunitàries
dels béns que s’estableixen a l’annex serà del 0% si els destinataris són entitats de dret públic,
clíniques o centres hospitalaris o entitats privades de caràcter social.
Fonaments jurídics
D’acord amb els articles 117, 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Vist el que preveu l’article 6 de l’Acord GOV/184/2015, de 15 de desembre, pel qual s'aproven
els nous Estatuts de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i l’acord adoptat pels
membres del Consell d’Administració de GSS en sessió de 23 de desembre de 2019.

Resolc

Primer. Aprovar l'expedient que es proposa, el plec de clàusules administratives particulars, el
plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació, així com la despesa corresponent.
Segon. Disposar de l’obertura del procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, per a
l’adjudicació del contracte, amb aplicació de les normes de la tramitació d’urgència de l’article
119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Tercer. Aquesta contractació es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars de
subministraments per procediment obert aprovat mitjançant Resolució de l’Assessoria jurídica
del CatSalut en data 1 d’octubre de 2018.
Quart. Les propostes presentades en el Sobre B (criteris d’adjudicació subjectes a judici de
valor) seran valorades pels següents tècnics:

(i)

Apartat 1.1. “Prestacions tècniques i funcionals” i Apartat 1.3. “Formació”:
x
x

(ii)

Dr. Eduard Sanjurjo Golpe, Director assistencial de l’Hospital Comarcal
del Pallars.
Sr. Josep Marin Vitalla, Responsable de Serveis Generals i
Infraestructures, de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut.

Apartat 1.2. “Idoneïtat de l’equip respecte al tipus d’activitat a que va destinat”:
Sra. Candelaria Castro Rodríguez, Tècnic en Radiologia de l’Hospital Comarcal
del Pallars.

Cinquè. Nomenar al Sr. Josep Marin Vitalla, Responsable de Serveis Generals i
Infraestructures, de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a Lleida, Gestió de
Serveis Sanitaris, com a responsable del contracte.
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