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Referència:

RLP/nsa

Òrgan competent:

President

Assumpte:

Rectificació, per error material, del decret de Presidència núm. 2018-0002255 de
25 de juliol de 2018.

DECRET

Expedient relatiu a la contractació, per procediment obert, d’una
pòlissa col·lectiva d’assegurança d’assistència sanitària, hospitalària i
quirúrgica per al personal de la Diputació de Tarragona i dels
Organismes Autònoms.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8531CE91883047219B072DCAC2008132 i data d'emissió 07/08/2018 a les 11:08:14

Codi de verificació: e78f8bef-598d-4107-9e70-4e0b4512d3a5
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=e78f8bef-598d-4107-9e70-4e0b4512d3a5

Expedient:

Fets
1. Per decret de Presidència número 2018-0002255, de data 25 de juliol de
2018, es va aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, d’
una pòlissa col·lectiva d’assegurança d’assistència sanitària, hospitalària i
quirúrgica per al personal de la Diputació de Tarragona i dels Organismes
Autònoms, amb un pressupost màxim de despesa de 3.583.536,00 euros
(IVA exempt).
2. En data 30 de juliol de 2018, el Plec de clàusules administratives, el Plec
de prescripcions tècniques, la memòria justificativa de la necessitat, l'anunci
de licitació i l’anunci al DOUE, s'han publicat al Perfil de Contractant.
3. En data 3/08/2018 s’ha detectat un error material en el Plec de
prescripcions tècniques i en el Plec de clàusules administratives.
4. La competència per corregir, per error material, els Plecs d'aquest
procediment correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha
delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol
de 2015). En el període en què ens trobem no està prevista la convocatòria
de cap sessió de la Junta de Govern, per la qual cosa es fa necessària l’
avocació a la Presidència d’aquesta competència a fi de garantir la regular
tramitació dels procediments administratius.

Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, preveu que les
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2. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la llei 40/2015, d’1
d’octubre de règim jurídic del sector públic i l’article 9 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
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administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
en els seus actes.

Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per corregir, per error
material, els Plecs que regeixen aquest procediment de contractació,
delegada per la Presidència, mitjançant decret núm. 2015-002266, de 16 de
juliol de 2015.
Segon. Declarar l’existència del següents errors materials al Plec de
prescripcions tècniques i al Plec de clàusules administratives particulars i
corregir-los en el sentit següent:
- En el Plec de prescripcions tècniques:
A l’apartat 2.1.4 “Mitjans de diagnòstic i mitjans terapèutics”, pàgina 6,
on diu:
“Els licitadors indicaran en les seves ofertes les condicions i limitacions i
autoritzacions necessàries per poder fer ús d’aquests mitjans, als efectes de
valorar el criteri “Personal facultatiu/centres/clíniques”, així com, el criteri
“Autoritzacions” de la clàusula 9.2 d’aquests plecs.”
Ha de dir:
"Els licitadors indicaran en les seves ofertes les condicions i limitacions i
autoritzacions necessàries per poder fer ús d’aquests mitjans, als efectes de
valorar el criteri “Personal facultatiu/centres/clíniques”,així com,el criteri
“Autoritzacions” de la clàusula 8.1 de la memòria justificativa de la necessitat
."
- En el Plec de clàusules administratives particulars:
A l’annex 1 “Oferta econòmica”, pàgina 47,
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Personal facultatiu, centres i clíniques :
(si/no, en
condicions)

S’oferta pòlissa d’assistència dental

Prestacions d’assistència a l’estranger: Límit de dies de cobertura

Prestacions d’assistència a l’estranger: Límit de despeses d’
assistència sanitària a l’estranger
% de reembors en la pòlissa de reembors

cas

afirmatiu

annexar

(núm. dies)
(posar import)

(posar %)
(posar import)

Límit màxim anual en la pòlissa de reembors
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on diu:

Continuïtat i prestacions de la classe passiva. El personal que es jubili
durant l’execució del contracte, no passarà a la classe passiva i
(si/no)
seguirà a la pòlissa d’origen fins la finalització del contracte vigent.
% de descompte de la pòlissa de la classe passiva

(posar %)

Ha de dir:
Personal facultatiu, centres i clíniques :
Concepte

Número

Documentació
acretidativa

(posar el nombre total de
facultatius mèdics, cada metge
es comptarà només un cop (especificar
la
Número de facultatius al quadre mèdic a la
independentment dels centres documentació on es pot
demarcació de Tarragona
on visiti)
validar el número de
facultatius)

(posar
el
número
de
poblacions que tenen algun
facultatiu a la demarcació de
Número de poblacions amb facultatius o centres a Tarragona. Ex. Tarragona
la demarcació de Tarragona
ciutat es compta 1 cop)

Número de centres sanitaris propis o participats o
(posar número)
concertats amb dotació mèdico-quirúrgica a la
demarcació de Tarragona
Número de poblacions amb centres d’urgència a la
demarcació de Tarragona
(posar número)

Número de prestacions
autorització prèvia

que

requereixen

(especificar
la
documentació on es pot
validar
aquestes
poblacions)

(adjuntar relació)

(adjuntar relació)

(posar número)
(adjuntar relació)
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Quart. Comunicar-ho a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8531CE91883047219B072DCAC2008132 i data d'emissió 07/08/2018 a les 11:08:14

Codi de verificació: e78f8bef-598d-4107-9e70-4e0b4512d3a5
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=e78f8bef-598d-4107-9e70-4e0b4512d3a5

Tercer. Continuar amb els tràmits d’aquesta licitació, per procediment obert,
d’acord amb l’article 135 de la LCSP, i publicar aquesta resolució al Perfil de
Contractant de la Diputació.

El President.
Josep Poblet i Tous
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