
 
 
        Expedient FSHSU 4-19 

 

Resolució de no suspensió de termini 

 

Atès que en data 29 de octubre de 2020 es va aprovar l’expedient de  per al subministrament 

d’estella.  

Atès que en data es va publicar l’anunci de licitació a la PSCP, finalitzant el termini de presentació 

d’ofertes el dia 18 de novembre de 2019.  

Atès que en data 3 de març de 2020 es va publicar l’acord d’adjudicació a favor de la mercantil 

INTEGRA PIRINEUS, S.L. 

Atès que l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 

pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 

COVID-19, estableix que els terminis administratius queden en suspens amb efectes des del 

passat dissabte 14 de març de 2020, llevat que es tracti de procediments destinats a cobrir 

situacions estretament vinculades als fets que motiven la declaració de l’estat d’alarma. 

Atès que l’article 4 del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, modifica l’apartat 4 de la disposició 

addicional tercera del citat Reial Decret 463/2020, en el sentit de permetre la continuació dels 

procediments administratius que siguin indispensable per la protecció del interès general o per 

el funcionament bàsic dels serveis.   

Vist l’informe de Justificació de data 25 de març de 2020 en el qual queda acreditat que 

l’expedient de contractació referenciat està destinat a cobrir un contracte necessari pel 

funcionament bàsic dels serveis de l’hospital. 

En virtut del previst a l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, 

de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19, en la redacció atorgada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març.  

RESOLC: 

 

PRIMER.- Acordar la no suspensió dels terminis de l’expedient FSHSU 4-19 de contractació de 

subministrament d’estella per a la Fundació Sant Hospital de la Seu Urgell.  

SEGON.- Ordenar que es publiqui aquesta resolució pels mateixos mitjans que va ser publicat 

l’anunci de licitació. 

 

Sr. Francesc Guerra Maestre  

Director-Gerent de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell 

 

La Seu d’Urgell, 25 de març de 2020 
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