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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització
DA/sm/jr
2020/1786

Decret d’aprovació del Pla Anual de Contractació de Dipsalut per a l’any 2021.
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), és un organisme
autònom local de caràcter administratiu creat per la Diputació de Girona, dotat de personalitat
jurídica diferenciada, patrimoni especial i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment
de les seves finalitats.
D’acord amb els estatuts de l’ens, l’activitat de DIPSALUT es dirigeix al desenvolupament adequat
de les funcions que en matèria sanitària corresponen als municipis de la demarcació de Girona,
funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis en les competències
d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social.
La legislació vigent obliga a les administracions públiques a programar l’activitat de contractació
pública que desenvoluparan publicant un pla de contractació anual mitjançant un anunci
d’informació prèvia que reculli, com a mínim, els contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Fonaments de dret
D’acord amb l’article 28.4, 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 (LSCP), que estableix que les
administracions públiques programaran l’activitat de contractació pública que desenvoluparan en
un exercici pressupostari o períodes plurianuals i donaran a conèixer el seu pla de contractació
anticipadament, que com a mínim, reculli els contractes subjectes a regulació harmonitzada.
D’acord amb l’article 63 de la LCSP, que estableix que el perfil del contractant serà el mitjà que
agrupi la informació i els documents relacionats amb l’activitat contractual de les administracions
públiques amb l’objectiu d’assegurar-ne la transparència i l’accés públic.
D’acord amb l’article 12 i 13 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern, sobre la transparència en matèria de planificació i programació i la
publicació de la informació relativa a la contractació pública.
Vista la proposta emesa per la Gerència de Dipsalut, de data 23 d’octubre de 2020.
Atesos els antecedents assenyalats i d’acord amb la delegació de la Presidència de la Diputació
de Girona, efectuada per Decret de 23 de juliol de 2019,
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Disposo
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Primer. Aprovar el pla anual de contractació per a l’exercici 2021, que inclou la relació dels
contractes oberts que es preveuen licitar i adjudicar l’any 2021, d’acord amb l’annex 1, sense
perjudici d’altres contractes que pugin sobrevenir durant l’anualitat.
Segon. Publicar al perfil del contractant la present resolució als efectes de la seva publicitat i
difusió.
Tercer. Donar compte de la present resolució al Consell Rector de Dipsalut.
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Annex 1

Finalització
del
contracte
actual

ACP*

Trimestre previst
d’inici de licitació

Nom: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT)
NIF: Q1700565C
Adreça: Carrer Pic de Peguera, 15 17003 Girona
Telèfon: 972 41 47 20
Fax: 972 41 47 30
email: info@dipsalut.cat
Web: http://www.dipsalut.cat/
Perfil del Contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
Principal activitat exercida: Suport administratiu, tècnic i assessorament als municipis de la província de Girona.

Valor estimat
del contracte

Àrea
gestora *

CPV

Procediment
d’adjudicació

Objecte

Tipus de
contracte

Quart trimestre 2020

Quart trimestre 2020

No

Primer trimestre 2021

No

03/05/2021

No

Segon trimestre 2021

24/02/2021

204.156,00 €

17/06/2021

No

Segon trimestre 2021

667.637,52 €

85312300-2

32.000,00 €

12/09/2021

No

Segon trimestre 2021

504200000-5

90919200-0

208.350,00 €

10/10/2021

No

Tercer trimestre 2021

Servei de gestió integral del manteniment i la vigilància
dels desfibril·ladors del programa “Girona, territori
cardioprotegit” (pm05), del catàleg de serveis de Dipsalut

Servei de neteja dependències Dipsalut

90714500-0

1.245.566,58 €

01/01/2022

No

PSBAT

SJEO

Suport a la gestió del control de seguretat de les sorreres
infantils, programa Pt09

80561000-4

9.722.124,70 €

21/02/2022

Obert
harmonitzat

Obert simplificat
abreujat

SA

Dinamització dels Parcs de Salut Urbans i les Xarxes
d’Itineraris Saludables

85310000-5

779.683,80 €

Mixte

Serveis
Obert

PSBAT

Servei de Teleassistència domiciliaria

90714600-1

PSBAT

Serveis
Obert
harmonitzat

GO

Suport a la gestió de la salubritat de l’aigua per a consum
humà, programes Pt03 i pt04

Obert

Serveis

Obert
harmonitzat

SA

Serveis

Serveis

Obert
harmonitzat

Assessorament i suport metodològic del programa “Salut i
Crisi"

Servei

*SA. Salut Ambiental.
*SJEO. Serveis Jurídics, Econòmics i Organització
*PSBAT. Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones.
*IGQI. Informació per a la Gestió, la Qualitat i la Informació.
*GO. Govern i Relacions Institucionals.
*ACP: Subjecte a l’Acord sobre contratació Pública
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