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Resolució del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears per la 
qual s’aprova la convocatòria de la consulta preliminar al mercat per a la 
recerca de solucions dins el marc del Projecte Intel IB-SALUT: Gestió 
Intel·ligent de les Emergències del 061 i Registre Automatitzat Intel·ligent de 
Pacients Desplaçats  
 
Antecedents 
 
1. L’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es traslladen 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, regula les consultes preliminars del mercat. 
 
 Concretament, en el punt 1 d’aquest article s’estableix que «els òrgans de 
contractació poden dur a terme estudis del mercat i dirigir consultes als 
operadors econòmics que hi estiguin actius amb la finalitat de preparar 
correctament la licitació i informar els operadors econòmics esmentats sobre 
els seus plans i dels requisits que exigiran per concórrer al procediment. Amb 
aquesta finalitat, els òrgans de contractació es poden valer de l’assessorament 
de tercers, que poden ser experts o autoritats independents, col·legis 
professionals o, fins i tot, amb caràcter excepcional, operadors econòmics 
actius en el mercat. Abans d’iniciar-se la consulta, l’òrgan de contractació ha 
de publicar, en el perfil de contractant ubicat a la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic o servei d’informació equivalent d’àmbit autonòmic, l’objecte 
d’aquesta consulta, quan s’ha d’iniciar i les denominacions dels tercers que hi 
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hagin de participar, als efectes que tots els possibles interessats hi puguin 
tenir accés i la possibilitat de fer aportacions». 
 

2. El títol V de la Llei 5/2003, del 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, disposa que 
el Servei de Salut de les Illes Balears «és un ens públic de caràcter autònom, 
dotat de personalitat jurídica i patrimoni propis, i amb plena capacitat per 
actuar en el compliment de les seves finalitats, al qual es confia la gestió dels 
serveis públics sanitaris de caràcter assistencial de les Illes Balears».  
 

3.  De conformitat amb els articles 2 i 3 del Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual 
s’aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears, els seus objectius 
fonamentals són, entre d’altres, garantir que les prestacions es gestionin de 
manera eficient, i garantir, avaluar i millorar la qualitat del servei al ciutadà, 
tant en l’assistència com en el tracte. A més, té assignades les funcions de 
gestió i administració dels centres, serveis i establiments de promoció i 
protecció de la salut i de prevenció i atenció sanitària i sociosanitària integrats 
i adscrits orgànicament i funcional al Servei de Salut. 

 
4.  Atenent els esmentats objectius i les funcions, el Servei de Salut ha iniciat el 

projecte Intel IB-SALUT per la recerca de solucions innovadores que puguin 
donar resposta a dos reptes: (1) la Gestió Intel·ligent de les Emergències del 
061, i (2) el Registre Automatitzat Intel·ligent de Pacients Desplaçats.    

 
5. En conseqüència, es considera d’interès promoure una consulta preliminar del 

mercat per conèixer l’estat de l’art previ a la preparació d’un contracte.  
 

Per tot això dicto la següent 
 
Resolució 
 

1. Convocar la consulta preliminar del mercat per determinar solucions que dotin 
al Servei de Salut de les Illes Balears de la consecució dels dos projectes   a dalt 
esmentats i que posteriorment seran objecte d’eventuals licitacions.. 
 

2. Publicar en el annex 1 les especificacions d’aquesta consulta preliminar al 
mercat.  
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3. Publicar aquesta resolució en el web del Servei de  Salut (www.ib.salut.es) i en 
el web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic 
(https://contrataciondelestado.es) 

 
Interposició de recursos  
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que la dicta en el termini d’un 
mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim 
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 
Palma, en data de la signatura electrònica, 
 
El Director General del Servei de Salut 
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
  

http://www.ib.salut.es/
https://contrataciondelestado.es/
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ANNEX 
Bases de la convocatòria 
 
1. Objecte 

.............. 
 
2. Participants 

............................... 

3. Participants 
.............................. 
 

4. Presentació de solucions 
 
[...] 
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