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

Expedient

Servei d’Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials

JU-2022-90

Modalitat

Tipus de contracte

Contracte públic

Subministrament

Procediment

Menor

Títol (objecte)

SUBMINISTRAMENT DE LA BASE DE DADES ARANZADI INSIGNIS DE LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈ
Codi CPV (grup, classe i categoria)

79980000-7 Servicios de suscripción
Import base (€)

3.888,71 €

Pressupost de licitació
Valor estimat
Termini d’execució

IVA (€)

€ 816,63

Import total (€)

4.705,34 €

€ 3.889
Des del dia 1 de gener de 2022

fins al dia 31 de desembre de 2022

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

Objecte del contracte
Subscripció de bases de dades Aranzadi Insignis de legislació, jurisprudència i doctrina durant l'any
2022

Justificació de la necessitat de contractar
El Departament de Justícia adquireix un usuari d’accés on line a una de les principals bases de
dades jurídiques d’un important proveïdor comercial, l’Editorial Aranzadi SAU (Thomson Reuters),
per a la Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya. L’usuari d’accés és únic a compartir entre
totes les biblioteques d’aquesta Xarxa.
Les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya no tenen accés a la base de
dades Aranzadi Insignis de l’esmentada Editorial Aranzadi SAU (Thomson Reuters) per cap altre
proveïdor, ni per la Comissió Central de Subministraments (CCS) del Departament d’Economia i
Coneixement, a través del portal d’informació i serveis per al personal de la Generalitat (ATRI), ni pel
Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del CGPJ.
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La base de dades esmentada de l’Editorial Aranzadi SAU (Thomson Reuters) s’adquireix com a font
per a la consulta i obtenció de documents jurídics i doctrinals per als magistrats i jutges, fiscals,

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

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.

fins al dia 31 de desembre de
El termini d'execució del contracte serà des del dia 1 de gener de 2022
/ 2022

.

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

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

Editorial Aranzadi S.A. (Thomson Reuters)

Pressupostos detallats
Empresa

Oferta sense IVA

IVA

3.888,71 €

816,63 €

Editorial Aranzadi S.A. (Thomson Reuters)

Total

4.705,34 €

Valoració de les ofertes (incloent-hi la seleccionada)
Únicament s’ha sol·licitat pressupost a l’Editorial Aranzadi SAU (Thomson Reuters). La base de
dades Aranzadi Insignis és de subscripció exclusiva a través de la pròpia editorial.

Proposta d'adjudicació
Un cop valorades les ofertes presentades, es proposa l’adjudicació d’aquest expedient a l’empresa
Editorial Aranzadi S.A. (Thomson
Reuters)
€
per 3.888,71
sense IVA, 4.705,34 €
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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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Dades del proveïdor proposat
Nom o raó social

Telèfon

Editorial Aranzadi SAU

646319111

Tipus de document

Núm. de document

Correu-e

NIF

A81962201

luis.medina@thomsonreuters.com

Dades econòmiques del contracte
L'import de la despesa proposada anirà a càrrec de la partida pressupostària
D/ 220000200/2110/0000

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:

Aquest fet es dona pel motiu següent: ha estat impossible aconseguir tres ofertes econòmiques
donat que la base de dades Aranzadi Insignis és pròpia de l’Editorial Aranzadi S.A. (Thomson
Reuters) i de subscripció exclusiva a través d’aquesta mateixa editorial

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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