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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització
DA/jr
2019/2786

Decret d’aprovació del Pla Anual de Contractació de Dipsalut per a l’any 2020.

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.
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 mitjançant
l’anunci d’informació prèvia previst a l’article 134, 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 134.5 de la LCSP, que estableix que en el cas que l’anunci
d’informació prèvia es publiqui al perfil del contractant l’òrgan de contractació haurà
d’enviar a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea l’anunci de la publicació, i que la
publicació de l’anunci al perfil es farà un cop efectuat l’enviament, tot indicant-ne la data.
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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 pel responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització i
la gerent de Dipsalut, de data 23 d’octubre de 2019.
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,

Disposo:
Primer. Aprovar el pla anual de contractació per a l’exercici 2020, que inclou la relació
dels contractes que es preveuen licitar i adjudicar l’any 2020, d’acord amb l’annex 1.
Segon. Comunicar a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea l’anunci de la
publicació del Pla Anual de Contractació per a l’any 2020 i que recollirà, com a mínim,
els contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Tercer. Publicar al perfil del contractant la present resolució als efectes de la seva
publicitat i difusió.
Quart. Donar compte de la present resolució al Consell Rector de Dipsalut.
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Serveis

Serveis

Obert simplificat
abreujat

Obert

Obert

PSBAT

SJEO

SA

SA

Consultoria estratègica en organització, processos i
tecnologies de la informació

Recanvis pels desfibril·ladors mòbils

Manteniment integral de les instal·lacions

Control de la salubritat de les platges

Control de salubritat de les piscines municipals.

64212000-5

73220000-0

33182100-0

50800000-3

90714600-1

90714600-1

CPV

424.152,40 €

96.000,00 €

81.000,00 €

356.687,60 €

20.000,00 €

124,989,23 €

140.331,36 €

Valor estimat del
contracte

No

No

No

No

No

No

No

ACP

Tercer trimestre

Segon trimestre

Segon trimestre

Segon trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

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.

Servei
Obert
harmonitzat

IGQI

Servei de comunicació M2M entre les cabines
contenidores dels desfibril·ladors

50420000-5

Objecte

Subministrament

Obert simplificat

PSBAT

Gestió integral del manteniment de les cabines dels
desfibril·ladors

Tipus de contracte

Serveis

Obert simplificat

PSBAT

Àrea
gestora *

Servei

Obert harmonitzat

Procediment
d’adjudicació

Serveis

*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.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 217914 S53Z9-2D7NZ-PAPD8 52439FC905D5BF33E79B21FE8985A87643DE6938) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

