INFORME JURÍDIC
Expedient: SCS-2022-193
Ens contractant: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Objecte del contracte: SUBMINISTRAMENT DE DOS ELECTROENCEFALÒGRAFS PER
A LA UNITAT DE CURES INTENSIVES NEONATAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
GERMANS TRIAS I PUJOL
Antecedents de fet
La Divisió d’Inversions i Patrimoni del Servei Català de la Salut, ha tramès a l’Assessoria
Jurídica d’aquest ens, el quadre de característiques per a la contractació del
subministrament de dos electroencefalògrafs per a la Unitat de Cures Intensives neonatal
de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, per tal d’ésser informat jurídicament, de
conformitat amb el que disposa el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del
Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el reglament dels serveis jurídics
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Fonaments de dret
Aquest quadre de característiques corresponent a l’expedient per a la contractació del
subministrament de dos electroencefalògrafs per a la Unitat de Cures Intensives neonatal
de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, per al Servei Català de la Salut, per
tramitació ordinària, procediment obert i no subjecte a regulació harmonitzada, en
aplicació de l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual 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
(LCSP), de conformitat amb el que disposa l’article 122.7 de la LCSP, ha estat examinat
per l’Assessoria Jurídica i acompleix els requisits que estableix l’esmentada Llei i el Decret
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
També s’ajusta a les disposicions previstes en el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, i en el Reial Decret 773/2015, de 28
d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic.
Pronunciament
En conseqüència i de conformitat amb el que disposa l’article 36 de la Resolució
SLT/133/2020, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de
Direcció del Servei Català de la Salut, de 19 de desembre de 2019 i 22 de gener de 2020,

pel qual s'aprova l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut, tot això de
conformitat amb el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, l’Assessoria Jurídica emet INFORME FAVORABLE sobre el quadre de
característiques esmentat.
Barcelona,

Gerent de l’Assessoria Jurídica
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