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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 
de juny de 2020 per la qual es determina la data de tancament de la 
consulta preliminar del mercat per a la cerca de solucions d'un sistema 
d'informació sanitari per als hospitals de nivell 2 i de cures intermèdies del 
Servei de Salut de les Illes Balears 
 
Antecedents 
 
1. El dia 8 de maig es va efectuar la publicació de l'anunci de la Resolució 

del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de maig 
de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria de la consulta preliminar del 
mercat per a la cerca de solucions d'un sistema d'informació sanitari per 
als hospitals de nivell 2 i de cures intermèdies del Servei de Salut de les 
Illes Balears 
 

2. En el punt 5.3 de l'ANNEX 1 de l'esmentada resolució (Especificacions de 
la consulta preliminar del mercat per determinar solucions que dotin al 
Servei de Salut de les Illes Balears d’un únic sistema d’informació sanitari 
per als hospitals de nivell 2 i per als hospitals de cures intermèdies) es 
recull: 

 
“De conformitat amb les recomanacions de la Guia per a autoritats 
públiques en procediments de compres públiques innovadores (apartat 
«Consulta preliminar del mercat»), en funció del desenvolupament del 
procediment de la consulta preliminar del mercat. el Servei de Salut pot 
organitzar una jornada de consulta aproximadament als 5 dies des de 
la publicació d’aquesta resolució en el web de la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic. En qualsevol cas, serà convenientment 
ratificada en el mateix web l’antelació suficient per garantir-ne 
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l’eficàcia.” 
 
3. La jornada es va celebrar amb data 18 de maig de 2018 i l'acta d'aquesta, 

amb el seu corresponent annex, es van publicar en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic amb data 20 de maig de 2018. 
 

4. En el punto 5.2 del ANEXO 1 de la resolución de 7 de mayo se recoge: 
 

“El Servei de Salut es reserva establir la data de tancament de la 
consulta, que en qualsevol cas pot concretar sempre que hagin 
transcorregut tres setmanes des de la publicació de l’anunci i s’hagin rebut 
un mínim de tres propostes. Aquesta circumstància es publicarà en el 
mateix web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic amb 
almenys cinc dies d’antelació a la data de tancament proposada.” 

 
Per tot això, d'acord amb el que s'estableix en el punt 5.2 de l'ANNEX 1 de 
la resolució de 7 de maig, es realitza la present 
 
Resolució 
 

1. Establir la data de tancament de la consulta el dia 9 de juny de 2020. 

2. Publicar aquesta resolució en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es) i 
en el web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic 
(https://contrataciondelestado.es). 

 
Interposició de recursos 
 
Contra aquesta resolució, que esgota 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 data de 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 

http://www.ibsalut.es/
https://contrataciondelestado.es/
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3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant 
la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 
8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Palma, 2 de juny de 2020 
 
El director general del Servei de Salut 
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
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