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Consideracions 

� La Fundació Salut Empordà –d’ara en endavant FSE- és una entitat sense ànim de 

lucre que té per objecte, tal com consta en els seus estatuts, la gestió i 

administració d’equipaments i serveis de caràcter sanitari, sociosanitari i social, 

incloent atenció primària, atenció hospitalària, assistència domiciliària i en general, 

qualsevol tipus de prestació de serveis relacionats amb l’assistència sanitària, 

sociosanitària i social i amb el tractament de la gent gran i de persones amb 

necessitats assistencials. 

� La FSE té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar 

per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció 

en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

� La FSE es regeix per les declaracions contingudes a la seva carta fundacional, per 

les disposicions legals que li son d’aplicació, per les establertes en els seus estatuts 

i pels acords que adopti el seu Patronat en l’exercici de les seves funcions. 

� La FSE, si bé no es troba subjecta al TRLCSP
1
, entén que la seva contractació ha 

d’estar presidida pels principis generals que inspiren a la contractació pública 

especialment el de transparència, entenent que aquesta és un bé públic essencial 

que contribueix a generar confiança de la societat en les entitats i respon al 

compromís ètic d’aquestes de retre comptes davant els ciutadans i els grups 

d’interès. 

� Aproximadament el 95% de l’activitat assistencial que porta a terme la FSE és a 

càrrec del Servei Català de la Salut. Aquests serveis es presten en virtut de: 

 

o  El contracte, signat entre la FSE, el Servei Català de la Salut i l’Institut 

d’Assistència i Serveis Socialsd’1 de novembre de  2009 

o El conveni singular de vinculació a la xarxa de centres d’internament 

d’utilització pública de Catalunya en la línia assistencial d’aguts i de gestió 

de serveis d’atenció hospitalària i especialitzada, signat l’1 de gener de 

2012, entre la FSE i el Servei Català de la Salut. 

                                                           
1
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

 Fundació Salut Empordà

 Documents normatius i institucionals

 Pàg: 2/23

 Data darrera revisió: 04/05/2016



 Document marc per a la selección del contractista, adjudicació dels 

contrcates i avaluació dels mateixos 

o L’adjudicació a la FSE, en data d’onze de novembre de 2006, del 

concurs,realitzat mitjançant procediment obert, per a la contractació de la 

gestió de serveis sanitaris en l’àmbit de l’ABS de l’Escala. 

 

D’acord amb les anteriors consideracions, la selecció dels contractistes i l’adjudicació dels 

contractes que hagi de fer la Fundació Salut Empordà per a dur a terme els seus fins 

institucionals i/o contractuals es faran en base a les següents: 

DISPOSICIONS GENERALS 

Primera.- La Fundació Salut Empordà, com a entitat contractant, podrà celebrar  

contractes de serveis, obres i subministraments. 

Segona.- La FSE es compromet a fer un ús eficient dels seus fons destinats a la realització 

d’obres, l’adquisició de béns  la contractació de serveis. 

Tercera.-La FSE no podrà subscriure cap contracte que no sigui necessari per al 

compliment i la realització dels seus fins institucionals i/o obligacions contractuals. A 

aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant 

el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, 

s’han de determinar amb precisió.  

Les diferents direccions de la FSE i els Caps dels serveis de Farmàcia i de Laboratori podran 

sol·licitar, a  la Direcció de la FSE,  l’inici d’un procediment de contractació. Per a fer 

aquesta sol·licitud hauran de fer servir el model que s’adjunta a l’annex I 

 Quarta.- Tot contracte que vulgui celebrar la FSE per un valor igual o superior a 50.000 

euros (IVA exclòs) haurà de comptar necessàriament amb el seu corresponent expedient, 

degudament numerat i a on s’arxivarà tota la documentació referent al mateix. Aquests 

expedients es custodiaran sota la responsabilitat de la Direcció de la FSE. 

Cinquena.-La FSE per a dur a terme els serveis sanitaris objecte del conveni subscrit l’1 de 

gener de 2012 entre la FSE i el Servei Català de la Salut actuarà d’acord amb el què disposa 

l’acord onzè del mencionat conveni::  
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“ha de fer ús dels seus recursos propis per a dur a terme els serveis sanitaris objecte d’aquest 

conveni. No obstant, prèvia comunicació per escrit al CatSalut, pot subcontractar la realització 

de prestacions sanitàries accessòries amb altres entitats que, si s’escau, disposin de 

l’acreditació, mitjançant resolució de la Direcció de CatSalut, del compliment dels estàndards de 

qualitat corresponents al tipus de servei subcontractat, de conformitat amb l’article 8.3 del 

Decret 66/2010, de 25 de maig. 

La subcontractació de prestacions sanitàries accessòries ha d’ajustar-se als requisits que 

estableix l’article 210 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic”
2
. 

Sisena.- El procediment ordinari que   utilitzarà la FSE per a la selecció del contractista i 

adjudicació del contracte serà el negociat amb diversos proveïdors, si bé es podrà fer 

servir el procediment de negociació amb un sol proveïdor en els casos de contractes el 

valor estimat dels quals no superi els 50.000 € (iva exclòs) i amb independència de la seva 

quantia, en els següents supòsits: 

a. Quan per raons tècniques, artístiques, científiques o per qualsevol altra raó 

relacionada amb la protecció de drets d’exclusivitat, el contracte només es pugui 

encomanar a un empresari o professional determinat. 

b. Quan es tracti d’obres o serveis complementaris que no figurin en el projecte o 

contracte però que, per una circumstància imprevista, passin a ser necessàries 

per executar-los sense modificar-los, i llur execució es confiï al mateix 

contractista, pels preus del contracte primitiu o altres fixats contradictòriament, 

sempre que el preu d’aquestes obres no superi el 50 % del preu primitiu del 

contracte. 

c. Quan es tracti d’obres o serveis de repetició d’altres similars adjudicades els 

últims tres anys al mateix contractista. 

d. Quan es tracti de contractes de subministraments que estiguin en algun dels 

següents supòsits: 

 

i. Productes que es fabriquin exclusivament per a finalitats d’investigació, 

experimentació, estudi o desenvolupament; condició que no s’aplicarà 

a la producció en sèrie destinada a establir la viabilitat comercial del 

producte o a recuperar els costos d’investigació i desenvolupament. 

                                                           
2
Actual article 227 del TRLCSP. 
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ii. Lliuraments complementaris del proveïdor inicial consistents en una 

reposició parcial de subministraments o instal·lacions d’ús corrent o en 

una ampliació dels subministraments o instal·lacions existents, sempre 

que el canvi de proveïdor impliqués incompatibilitats o dificultats 

tècniques d’ús i manteniment desproporcionats. 

iii. Subministraments concertats en condicions especialment avantatjoses 

amb un proveïdor que cessi definitivament en les seves activitats 

comercials o amb els administradors d’un concurs, o a través d’un 

acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa. 

 

El procediment d’adjudicació directe, entenent per aquest aquell procediment en què 

s’adjudica un contracte a un proveïdor sense que hi hagut negociació del mateix, tan sols 

es podrà utilitzar en contractes el valor dels quals siguin inferiors a 50.000 € (IVA exclòs) i 

que per la seva naturalesa no hi hagi marge per a la negociació. En els supòsits 

d’adjudicació directe per raons diferents a la quantia de l’import del contracte serà 

necessari un informe tècnic raonat explicatiu de les necessitats a satisfer pel contracte, així 

com de l’existència de causes justificatives de l’aplicació d’aquest procediment. 

 

Setena.- La FSE quan ho cregui oportú, podrà seleccionar el/s contractista/s a través d’una 

central de contractació. 

Vuitena.- La FSE tan sols contractarà amb proveïdors amb solvència econòmica i financera 

i tècnica o professional contrastada. Per valorar la solvència econòmica i financera dels 

diferents proveïdors la FSE utilitzarà preferentment els criteris que consten en l’article 75 

del TRLCSP i per valorar la solvència tècnica o professional els que consten en l’article 76 i 

ss. del TRLCSP
3
 i que s’adjunten com ANNEX II. 

Novena.- Acreditació del compliment de les normes de garantia de la qualitat 

a) Quan la FSE exigeixi la presentació de certificats expedits per organismes 

independents que acreditin que l’empresari compleix determinades normes de 

garantia de la qualitat, haurà de fer referència als sistemes d’assegurament de la 

                                                           
3
Sens perjudici del que s’estableix en la disposició onzena. 
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qualitat basats en la sèrie de normes europees en la matèria, certificats per 

organismes conformes a les normes europees relatives a la certificació.  

b) La FSE reconeixerà els certificats equivalents expedits per organismes establerts 

en qualsevol Estat membre de la Unió Europea i també acceptarà altres proves de 

mesures equivalents de garantia de la qualitat que presentin els empresaris. 

Desena.- Acreditació del compliment de les normes de gestió mediambiental 

a) La FSE podrà exigir la presentació de certificats expedits per organismes 

independents que acreditin que l’empresari compleix determinades normes de 

gestió mediambiental. Amb aquesta finalitat es poden remetre al sistema 

comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) o a les normes de gestió 

mediambiental basades en les normes europees o internacionals en la matèria i 

certificades per organismes conformes a la legislació comunitària o a les normes 

europees o internacionals relatives a la certificació.  

b) La FSE reconeixerà els certificats equivalents expedits per organismes establerts 

en qualsevol Estat membre de la Unió Europea i també acceptarà altres proves de 

mesures equivalents de gestió mediambiental que presentin els empresaris. 

Onzena.-Solvència tècnica i mesures ambientals.  

La FSE farà servir la Guia de Solvència Tècnica i Gestió Ambiental de la Direcció General de 

Qualitat Ambiental (s’adjunta com a annex III) de la Generalitat de Catalunya,  com a marc 

referencial per a considerar  les mesures ambientals com a forma d’acreditació de la 

solvència tècnica dels empresaris. 

Dotzena.-Clàusules socials.  

La FSE farà servir la Guia de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya com a marc referencial per a la inclusió de clàusules contractuals 

de caràcter social. (s’adjunta com a annex IV). 

Tretzena.- Criteris de selecció de l’adjudicatari. 

 Fundació Salut Empordà

 Documents normatius i institucionals

 Pàg: 6/23

 Data darrera revisió: 04/05/2016



 Document marc per a la selección del contractista, adjudicació dels 

contrcates i avaluació dels mateixos 

Per a seleccionar l’adjudicatari del contracte entre tots aquells que la FSE consideri que  

tenen la suficient solvència econòmica i financera i tècnica o professional d’acord amb les 

disposicions anteriors i que la FSE hagi convidat a negociar; la FSE haurà d’utilitzar criteris 

directament vinculats amb l’objecte del contracte com ara: la qualitat, el preu, la fórmula 

utilitzable per revisar les retribucions lligades a la utilització de l’obra o a la prestació del 

servei, el termini d’execució o lliurament de la prestació, el cost d’utilització, les 

característiques mediambientals o vinculades amb la satisfacció d’exigències socials que 

responguin a necessitats, definides en les especificacions del contracte, pròpies de les 

categories de població especialment desafavorides a les quals pertanyin els usuaris o 

beneficiaris de les prestacions a contractar, la rendibilitat, el valor tècnic, les 

característiques estètiques o funcionals, la disponibilitat i cost dels recanvis, el 

manteniment, l’assistència tècnica, el servei postvenda o altres de semblants. 

 

A l’annex V d’aquest Document Marc estan referenciats de manera més concreta un seguit 

de possibles criteris per a la selecció dels adjudicataris de contractes de prestacions de 

serveis assistencials. 

Quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest ha de ser, necessàriament, el del preu 

més baix. 

Catorzena.- Llista de proveïdors habituals 

A efectes d’eficiència la FSE elaborarà una llista de proveïdors habituals de la que en 

formaran part aquells proveïdors que hagin contractat ja amb la FSE i en els que la seva 

avaluació hagi estat plenament satisfactòria a criteri de la pròpia FSE. 

Quinzena.- Responsable del contracte. Avaluació periòdica 

La FSE designarà un responsable del contracte al qual correspondrà supervisar-ne 

l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 

d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins l’àmbit de facultats que 

aquells li atribueixin. El responsable del contracte pot ser una persona física o jurídica, 

vinculada o aliena a la FSE. 
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En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte s’han d’entendre 

sense perjudici de les que corresponen al director facultatiu de conformitat amb el que 

disposa el capítol V del títol II del llibre IV del TRLCSP. 

Cara a garantir que la prestació contractada es porti a terme amb la màxima qualitat i 

d’acord amb els requisits pactats, el responsable del contracte establirà un seguit 

d’indicadors per a fer-ne el seguiment i l’avaluació periòdica. Aquests indicadors hauran 

d’estar relacionats directament amb l’objecte del contracte i seran el màxim objectius 

possibles. 

 

La periodicitat de les avaluacions dependrà principalment de la naturalesa del contracte de 

que es tracti, però com a mínim aquesta avaluació haurà de ser anual. 

 

Si el resultat de l’avaluació no fos satisfactori, aquest fet es comunicarà a l’adjudicatari per 

a la seva correcció, o arribat el cas, si així es contempla en el contracte, per a la seva 

resolució. 

 

El responsable del contracte informarà dels resultats de les avaluacions als membres de la 

comissió directiva que correspongui segons el tipus de prestació pactada. 

 

A l’annex VI s’adjunta model  estàndard per a l’avaluació dels proveïdors.  

 

A l’annex VII s’adjunta model per a recollir les diverses incidències que poguessin sortir 

durant la duració del contracte 

 

Quinzena.- Formalització i contingut mínim dels contractes 

Els contractes que adjudiqui la FSE per un import igual o superior a 50000 euros s’hauran 

de formalitzar obligatòriament mitjançant document escrit. 

 

Els contractes que subscrigui la FSE han d’incloure, necessàriament, els punts següents:  

a) La identificació de les parts.  

b) L’acreditació de la capacitat dels signants per subscriure el contracte.  
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c) Definició de l’objecte del contracte.  

d) Referència a la legislació aplicable al contracte.  

e) L’enumeració dels documents que integren el contracte. Si s’expressa així en el 

contracte, aquesta enumeració pot estar jerarquitzada, ordenada segons l’ordre de 

prioritat acordat per les parts, supòsit en què, i excepte en cas d’error manifest, 

l’ordre pactat s’ha d’utilitzar per determinar la prevalença respectiva, en cas que hi 

hagi contradiccions entre diversos documents.  

f) El preu cert, o la manera de determinar-lo.  

g) La durada del contracte o les dates estimades per a l’inici de l’execució i per a la 

finalització, així com la de la pròrroga o pròrrogues, si estan previstes.  

h) Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.  

i) Les condicions de pagament.  

j) Els supòsits en què escau la resolució.  

l) L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, si s’escau, 

s’imposi al contractista.  

 

Setzena.- Condicions especials d’execució del contracte.  

a) La FSE podrà establir condicions especials en relació amb l’execució del 

contracte, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en  el 

contracte. Aquestes condicions d’execució es poden referir, especialment, a 

consideracions de tipus mediambiental o a consideracions de tipus social, amb la 

finalitat de promoure l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció 

en el mercat laboral, eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en aquest 

mercat, combatre l’atur, afavorir la formació en el lloc de treball, o altres finalitats 

que s’estableixin amb referència a l’estratègia coordinada per a l’ocupació, 

definida a l’article 145 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, o garantir 

el respecte als drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció mitjançant 

l’exigència del compliment de les Convencions fonamentals de l’Organització 

Internacional del Treball.  

 

b). En el contracte es podran establir penalitats, a la manera del què s’estableix a 

l’article 212.1 del TRLCSP, per al cas d’incompliment d’aquestes condicions 
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especials d’execució, o atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals essencials 

a la manera del que s’assenyala en l’article 223.f) del TRLCSP. Quan l’incompliment 

d’aquestes condicions no es tipifiqui com a causa de resolució del contracte, pot 

ser considerat en els plecs o en el contracte, en els termes que s’estableixin 

reglamentàriament, com a infracció greu als mateixos efectes que s’estableixen en 

l’article 60.2.e) del TRLCSP. 

 

Dissetena.- Seran causa de resolució del contracte:  

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 

l’article 85 del TRLCSP.  

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment.  

c) El mutu acord entre la FSE i el contractista.  

d) La demora greu en el compliment dels terminis per part del contractista.   

f) L’incompliment de les  obligacions contractuals essencials, qualificades com a 

tals  en el contracte.  

g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 

possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès de la FSE si es continua 

executant la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el 

contracte..  

h) Les que estableix expressament el contracte.  

i) Les que s’assenyalin específicament per a cada categoria de contracte  

Les causes de resolució del s’ hauran de fer constar expressament en els contractes que es 

formalitzin. 

Divuitena.- Aquest Document Marc es complementarà amb unes instruccions internes de 

contractació de la FSE i que s’adjuntaran a aquest document com a annex VIIIè. 

Divuitena.- Aquest Document Marc deixa sense efecte qualsevol altre disposició de la FSE 

en allò en que s’oposi al mateix. 
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ANNEX III 

Guia de solvència tècnica i Gestió Ambiental 

Veure també: 

Guia per a l'adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment 

d'instal·lacions d'edificis 

 

ANNEX IV 

Guia per la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social 

 

 

ANNEXOS 
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SOL·LICITUD D’INICI DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

 

En/na           

 

Sol·licita a la Direcció Gerència de la FSE l’inici de procediment de contractació en base a la 

següent proposta: 

 

1. Objecte del contracte 

      

 

2. Necessitat i idoneïtat del contracte 

      

 

3. Durada del contracte 

      

 

4. Pròrroga 

      

 

5. Valor estimat del contracte
1
 (sense incloure l’IVA) 

      

 

6. Proposta i justificació del procediment d’adjudicació 

      

 

Acompanyo aquesta sol·licitud amb la següent documentació. 

 

 Proposta de plecs de clàusules tècniques 

 Proposta de criteris que s’haurien de considerar per a l’adjudicació del contracte 

 Dades del proveïdor (supòsits de proposta de procediment negociat amb un sol proveïdors 

i supòsits d’adjudicació directa) 

 Dades d’almenys 3 proveïdors (supòsits de proposta de procediment negociat amb 

diversos proveïdors) 

 

Figueres,          de           de         

 

 

Signatura 

                                                           
1
 Art. 88.1 TRLCSP: “…, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, deberán 

tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato” 
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ANNEX V 

Depenent de l’objecte del contracte la FSE podrà fer servir, entre altres, els següents criteris 

per a la selecció dels prestadors de serveis assistencials. Els criteris utilitzats han d’estar 

directament vinculats amb l’objecte del contracte de que es tracti. 

 

1. Estructura i Recursos Materials 

a. Arquitectura . Per exemple : wc per a homes, dones i minusvàlids,  espai per 

atenció reservada, sala per l’emmagatzematge temporal de residus i material 

brut, etc.. 

b. Accessibilitat . Per exemple: distància del centre, existència o no de transport 

públic en les proximitats, existència o no de barreres arquitectòniques, 

idiomes utilitzats, etc. . 

c. Confort . Per exemple: existència o no d’il·luminació natural, calefacció, aire 

condicionat, insonorització de les consultes, etc.. 

d. Recursos materials . Per ex.: aparells i material clínic adequats, material 

informàtic, fax, etc..  

2. Recursos Humans 

a. Aspectes quantitatius. Per exemple: número de professionals, número d’hores 

de dedicació a la prestació, horaris matí i tarda, etc.. 

b. Aspectes qualitatius.  Per exemple: titulació específica, aspectes relacionats 

amb la formació dels professionals, etc 

3. Prestació 

a. Organització de l’atenció. Per exemple: Sistemes de Programació,  aspectes 

relacionats amb l’ atenció ordinària i la urgent, existència o no d’UAU, etc. 

b. Llistes d’espera. Per exemple:  Demores, temps d’espera, etc. 

4. Sistemes de registre. Per exemple: registre informatitzat, compatibilitat sistemes 

informàtics, abocament de dades a la HCCC, etc. 
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DATA :NOM PROVEÏDOR VALORAT :

PERIODE VALORAT:

Responsable:

Servei:

Requisits generals: M
o
lt
 b
o
n
a

B
o
n
a/
B
é

Su
fi
ci
e
n
t

P
as
si
va

N
eg
at
iv
a

Se
n
se
 V
al
o
ra
ci
ó

Acessibilitat del proveïdor (facilitat de contacte)

Compliment dels terminis

Compliment dels compromisos adquirits

Compliment de la normativa legal

Requisits específics:

Acompliment del temps d'espera pactat

Retorns dels resultats dins els terminis pactats

Qualitat dels informes clínics

Valoració global:
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DATA DE 
L'INCIDÈNCIA

ESTAT DE 
L'INCIDÈNCIA

RESPONSABLE DE 
GESTIONAR 
L'INCIDÈNCIA

Taula d'incidències amb  __________________________        . Any: 

DESCRIPCIÓ DE L'INCIDÈNCIA (especificar també quina ha 
sigut la causa)

RESOLUCIÓ DE L'INCIDÈNCIA
(indicar com s'ha solucionat l'incidència i la seva causa, així com les actuacions 
realitzades). 
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