R/N: SA/CP00034 SA-2021-251

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-251

Unitat
promotora

Gabinet del/de la conseller/a

Procediment

Contracte menor

Objecte

Creació d'un banc d'imatges pel departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya que permeti il·lustrar i donar sortida a les informacions i
missatges que el departament necessiti difondre a les xarxes socials o
qualsevol altre suport o plataforma
Import base €

Pressupost licitació

14.500,00

Valor estimat

14.500,00

Termini d'execució

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

3.045,00
-

17.545,00
-

10 Mesos

Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
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Justificació de la necessitat de contractar
L'Oficina de Comunicació del Departament de Salut necessita continuar comptant amb els
serveis d'un fotògraf per realitzar diverses tasques relacionades amb la comunicació. Per
una banda, hem de continuar ampliant el nostre banc d'imatges sobre el sistema de salut
de Catalunya (l'any passat ja vam fer una part d'aquest banc) i de l'altra, necessitem que
hi hagi fotografies dels actes que realitza el Departament i també la consellera per poder
nodrir els diferents canals de comunicació tan interns com externs.
A banda d’aquest banc d’imatges d’arxiu, el fotògraf també cobrirà diferents actes que es
realitzin des del Departament de Salut ja siguin visites territorials de la consellera,
conferències, ponències o altres esdeveniments que considerem oportuns. Aquestes
imatges també serviran de suport per la nostra comunicació externa i interna i quedaran
guardades com a fons d’arxiu.
En aquest sentit, considerem que s'ha d'acceptar l'oferta d'Andreu Puig perquè és la més
econòmica i també perquè considerem que la seva feina es diferència de la resta, ja que
coneix àmpliament el sector de salut (té dos anys d'experiència fent fotografies en aquest
àmbit) i sap perfectament quines són les necessitats que es requereixen en cada moment,
a diferència de la resta de competidors.
En aquesta contractació si es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb
idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius, regulats en l'article 159.1.3 de la
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Determinació del preu del contracte
Segons pressupost adjunt.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor
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Marc Bataller i Serra
Cap de l’Oficina de Comunicació
Gabinet de la consellera

Xavier Rodriguez i Guasch
Director de Serveis

Import
Anualitats

Centre

base €
2021

Partida

IVA €
14.500,00
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3.045,00

gestor

pressupostària
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