Informe justificatiu per a un contracte menor de serveis o
subministrament
Dades de l'expedient
Unitat promotora

Expedient

OFICINA DE COMUNICACIÓ

JU-2022-134

Modalitat

Tipus de contracte

Contracte públic

Procediment

Menor

Serveis

Títol (objecte)

CONTROL SO, MUNTATGE I DESMUNTATGE EQUIPS PROPIS DEP. JUSTICIA
Codi CPV (grup, classe i categoria)

48952000-6 Sistemes de megafonia
Import base (€)

11.700,00 €

Pressupost de licitació
Valor estimat
Termini d’execució

IVA (€)

€ 2.457,00

Import total (€)

14.157,00 €

€ 14.157
Des del dia 01.01.2022

fins al dia 31.12.2022 o fins a l'entrada en execució d

Des de la data d'adjudicació del contracte fins al dia

Objecte del contracte
El servei del suport tècnic pel muntatge i desmuntatge, i la supervisió del bon funcionament de
l’equip de megafonia, rac de premsa i faristol amb micròfon incorporat, a més a més de la resta de
materials i equips propis del Departament de Justícia durant la celebració d’actes institucionals i
rodes de premsa que organitzarà l'Oficina de Comunicació del Departament de Justícia.

Justificació de la necessitat de contractar
La contractació esmentada en el paràgraf anterior està justificada degut a la insuficiència de mitjans
personals i materials de que disposa el Departament de Justícia per a la prestació del serveis objecte
de contractació i que amb data del 22 de juliol de 2021, el Departament de Justícia va publicar
l’anunci d’un Procediment Obert pel 2022 per la prestació del servei de suport per a la logística i la
realització tècnica de les accions de comunicació organitzades per la Oficina de Comunicació del
Departament de Justícia en l’àmbit de Catalunya amb un termini de presentació d’ofertes amb data
del 2 de setembre de 2021; que dintre d’aquest Procediment Obert, el lot referent al control de so,
muntatge i desmuntage dels equips i material propis del departament de Justicia encara no s'ha
resolt com la resta de lots d'aquest Procediment Obert 2022.
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Proposta d’utilització del procediment de contractació
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 15.000 euros, es proposa la tramitació com a
expedient de contracte menor, d’acord amb l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.

01.01.2022

El termini d'execució del contracte serà des del dia
des de la data d'adjudicació del contracte fins al dia

fins al dia 31.12.2022 o fins a
/ l'entrada en ex

.

Selecció d'ofertes i proposta d'adjudicació
S'ha demanat pressupost a les empreses següents:

FRANCESC SALAZAR BARBERO - MARC ARISA DURAN - AXEL MARTOS VERGÉS

Pressupostos detallats
Empresa

Total

Oferta sense IVA

IVA

FRANCESC SALAZAR BARBERO

11.700,00 €

2.457,00 €

14.157,00 €

MARC ARISA DURAN

11.700,00 €

2.457,00 €

14.157,00 €

AXEL MARTOS VERGÉS

11.700,00 €

2.457,00 €

14.157,00 €

Valoració de les ofertes (incloent-hi la seleccionada)
Les empreses a les que s'ha demanat pressupost tenen una bona experiencia en serveis a
l'admistració pública i unes bones referències. D'aquestes tres empreses, FRANCESC SALAZAR
BARBERO es l’empresa que creiem que actualment ens ofereix els serveis que s'adapten millor a les
nostres necessitats i al nostre tipus de servei.

Proposta d'adjudicació
Un cop valorades les ofertes presentades, es proposa l’adjudicació d’aquest expedient a l’empresa
FRANCESC SALAZAR per 11.700,00 €
sense IVA, 14.157,00 €
amb l'IVA inclòs,
atès que és l’oferta millor valorada en relació qualitat-preu, per dur a terme l’actuació que ens
ocupa.
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Dades del proveïdor proposat
Nom o raó social

Telèfon

FRANCESC SALAZAR BARBERO

601051842

Tipus de document

Núm. de document

Correu-e

NIF

38834566D

francescsalazar@gmail.com

Dades econòmiques del contracte
L'import de la despesa proposada anirà a càrrec de la partida pressupostària
D/ 227008900/1210/0000

de l'exercici de l'any

2.022

.

El pagament d’aquest contracte es realitzarà mitjançant transferència bancària un cop l’adjudicatària
presenti la factura electrònica corresponent als serveis prestats.

Declaració de l'òrgan proposant de la contractació
Als efectes del que preveu l’article 118.2 de la LCSP, faig constar que no s’ha alterat l’objecte
del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació ni els llindars
establerts al primer apartat de l'article esmentat per a la contractació menor.
Així mateix, faig palès que aquesta contractació no és recurrent en el sentit que estableix
l’article 159.1.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic.
Atès que aquesta contractació és recurrent en el sentit que estableix l'article 159.1.3 de la
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic,
faig palès que:

l'empresa FRANCESC SALAZAR BARBERO es ha ofert un serveis molt eficients i correctes
sempre que ha estat contractada pel servei de control de so, muntage i desmuntatge d'equips
propis del departmaent de Justicia, a més a més conneix molt bé el material audiovisual que té
el departament de Justícia i té mota experiència en la seva feina per lo que li treu el màxim
partit possible i també soluciona molt bé els problemes que es puguin presentar.

J‐SG2110

Per delegació. Resolució de la
secretària general de Justícia de
13.04.21 (DOGC de 16.04.21)

Direcció de Serveis
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