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FUNDACIÓ AVEDIS DONABEDIAN PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT 
ASSISTENCIAL, FUNDACIÓ PRIVADA 
Provença, 293 
08037 - Barcelona 

 
 
Notificació de resolució d'adjudicació a l'adjudicatari 
 

Expedient SA-2019-723 Modalitat Contracte Públic 

Unitat promotora Direcció General de Planificació en Salut 

Procediment Contracte menor Tipus  Serveis 

Objecte Suport al desplegament del Projecte IPS a Catalunya 

Import d’adjudicació 
(IVA inclòs) 

17.944,30€ 

 
 
1. En data 9 d’octubre de 2019, per resolució de Departament de Salut,,es va adjudicar el 
contracte referenciat , la qual cosa us notifiquem d’acord amb allò que disposa l’art. 40 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
En el moment de tramesa de la factura fer constar el núm. d’expedient de referència. 
 
2. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada, de conformitat amb allò que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 
76 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques catalanes, davant l’òrgan superior jeràrquic de l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat, 
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la rebuda de la notificació, sense 
perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Pilar Saura Agel 
Directora general de Planificació en Salut 
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Nota: En cas que la factura s'hagi d'emetre en format electrònic d'acord amb el que estableix 
la Llei 25/2013, de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic, s'ha d'enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 
l'Acord GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures han d'incorporar les dades bàsiques obligatòries establertes al RD1619/2012, s'han 
de signar amb una signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d'incloure, 
necessàriament, el número d'expedient de contractació, ja que si no hi consta els registres 
comptables de la Generalitat de Catalunya rebutjaran automàticament la factura. 
 
El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament d'Economia i 
Coneixement, a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'estat factures i pagaments 
de document), a partir de l'endemà del registre de la factura. 
 
 
 
Informació codis DIR3 
 
 
Unitat Tramitadora: A09006164 DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ EN SALUT 
TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159  EDIFICI AVE MARIA 08028 BARCELONA 
 
 
Òrgan Gestor: A09006092 DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ EN SALUT 
TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159  EDIFICI AVE MARIA 08028 BARCELONA 
 
 
Oficina Comptable: A09018876 DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ EN SALUT 
TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159  EDIFICI AVE MARIA 08028 BARCELONA 
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