Número d'expedient:

CSE/AP56/1101204262/20/CMUI

Tipus:

Servei

Procediment:

Tramitació d’emergència

Òrgan gestor:

Àrea econòmico financera
Atenció Primària de Lleida
Institut Català de la Salut

Resolució de rectificació de la resolució de tramitació d’emergència de l’expedient número
CSE/AP56/1101204262/20/CMUI
Servei de telefonia núvol privat per l’Atenció primària de Lleida (COVID -19)

Antecedents
Primer.Ǧ En data 19 de Juny de 2020, es va dictar resolució per a contractar el servei de telefonia
núvol privat per l’Atenció primària de Lleida (COVID -19) mitjançant tramitació d’emergència, amb
número d’expedient CSE/AP56/1101204262/20/CMUI (s’adjunta en l’annex d’aquesta
resolució).
Segon.Ǧ En data 16 de juliol de 2020 s’ha detectat que en la resolució esmentada no s’havien
referenciat els imports de la contractació.

Fonaments jurídics
D’acord amb els articles 16 i 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Vist el que preveu l’article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut.
D’acord amb l’apartat segon de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual “les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”
Resolc
Primer.- Que els imports de contractació del servei de telefonia núvol privat per l’Atenció primària de
Lleida (COVID -19) tramitat mitjançant resolució de tramitació d’emergència en data 19 de Juny
de 2020 amb número d’expedient CSE/AP56/1101204262/20/CMUI són els següents:
·

15.991,00 € sense IVA

·

19.349,11 € amb IVA

Segon.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Gerent territorial de l’Institut
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Català de la Salut a Lleida, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació
en el perfil del contractant, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el
perfil del contractant.
Lleida,
Firmado digitalmente por Ramon
Sentís Bergés
(AUT)
Fecha: 2020.07.24 09:56:10 +02'00'

Gerent territorial de l’Institut Català de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran
Expedient número CSE/AP56/1101204262/20/CMUI
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Número d'expedient:

CSE/AP56/1101204262/20/CMUI

Tipus:

Serveis

Procediment:

Tramitació d’emergència

Òrgan gestor:

Àrea econòmica financera
Atenció Primària Lleida
Institut Català de la Salut

Tramitació d’emergència
Servei de telefonia núvol privat per l’Atenció primària de Lleida (COVID -19)

Antecedents
Atesa la necessitat de contractar de forma immediata el servei avançat de telefonia, per a la
millora de la teleassistència dels centres de salut de AP Lleida, necessari per garantir l’augment
del servei telefònic degut a l’epidèmia del SARS-CoV-2
Atès que s’ha verificat que l’empresa adjudicatària compleix els requisits de capacitat i
solvència necessaris i que no està incursa en prohibició de contractar.
Fonaments jurídics
Atès l’establert a l’article 3 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut el
qual estableix que els seus objectius són
- Prestar serveis sanitaris públics preventius, assistencials, diagnòstics, terapèutics,
rehabilitadors, pal·liatius, de cures i de promoció i manteniment de la salut destinats als
ciutadans, de conformitat amb el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut i la
cartera de serveis aprovada pel Govern de la Generalitat.
- Prestar altres serveis finançats amb taxes o preus públics que li pugui encarregar el
departament competent en matèria de salut.
- Portar a terme activitats docents i de recerca en el camp de les ciències de la salut.
- Les prestacions públiques en l'atenció primària i l'atenció contínua extra hospitalària; l'atenció
hospitalària, que inclou els serveis d'alta complexitat i d'alta tecnologia mèdica; l'atenció
sociosanitària; l'atenció de la salut mental, i la prestació de serveis diagnòstics i de suport per a
garantir uns serveis assistencials eficients i de qualitat.
- La cooperar amb la resta de prestadors públics de serveis sanitaris i sociosanitaris, amb la
finalitat de donar eficàcia i coherència a la realització del seu objecte.
D'acord amb l´Acord del Govern de 12 de març de 2020, pel qual es declara d’emergència la
contractació de subministraments i de serveis en el marc de l’estratègia de resposta a
l’epidèmia del SARS-CoV-2, dictat en virtut del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures
urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per
tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2, s’estableix
que els subministraments i serveis essencials per tal de portar a terme la lluita contra la
pandèmia del SARS-CoV-2, es poden adquirir fent ús del mecanisme de la contractació
d’emergència previst a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
L’esmentat acord estableix en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV2, declarar d’emergència la contractació, de forma centralitzada pel Departament de Salut i les
entitats que en depenen, del subministrament dels equipaments de protecció individual i altres
elements de protecció, d’acord amb els protocols fixats en cada moment per la Secretaria de
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Salut Pública, del material de presa de mostres i laboratori necessari, i de la medicació,
productes sanitaris, o qualsevol altres productes indicats per les autoritats sanitàries per fer
front a l’epidèmia.
Així mateix, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix una sèrie de
mesures per protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i
reforçar el sistema de salut pública, regula l’assegurament del subministrament de bens i
serveis necessaris per la protecció de la salut pública i aquests bens son, entre altres,
màscares de protecció respiratòria i màscares quirúrgiques, bates i equips de protecció
individual, i material de ventilació.
D’acord amb els articles 16 i 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Vist el que preveu l’article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut.
Resolc
Primer.- Que s’ordeni l’inici de l’execució del servei avançat de telefonia, per a la millora de la
teleassistència dels centres de salut de AP Lleida, necessari per garantir l’augment del servei
telefònic degut a l’epidèmia del SARS-CoV-2 amb l’operador econòmic T- Partner (NIF.
B63437347)
Segon.- Donar trasllat a la Intervenció General per al seu coneixement.
Tercer.- Donar compte al Govern de la Generalitat de les resolucions adoptades en el termini
de 30 dies.

Lleida,

Ramon Sentís Bergés - DNI
43702119A (AUT)
2020.06.19 13:56:16 +02'00'
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