Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil

Informe per el qual es justifica la proposta de formalització d’un expedient de
contractació per procediment menor amb idèntic objecte i destinatari durant
tres anys consecutius

Durant els anys 2019, 2020 i 2021 es van formalitzar els següents expedients,
adjudicats a favor de l’empresa DIANA LAGARDA BÖS amb NIF 46133800D, amb
l’objecte contractual de subministrar productes de farmàcia:

ANY

EXPEDIENT

TÍTOL

2019

JU-2019-118

AN/ALZI productes Farmàcia 2019

2020

JU-2020-41

AN/ALZI productes Farmàcia 2020

2021

JU-2021-36

AN/ALZI productes Farmàcia 2021

Aquests expedients es van adjudicar amb el criteri de proximitat geogràfica, i de
plena disponibilitat del servei de subministrament (24h i 7d/s), al no poder valorar-se
diferents ofertes econòmiques degut a les especials característiques d’aquest
contracte:

-

és impossible determinar a priori les possibles malalties i dolències dels
menors i joves internats, així com els conseqüents tractaments mèdics
receptats per els facultatius, i llavors no es pot facilitar, a priori, una relació de
medicaments a receptar ni tampoc sol·licitar un pressupost de referència.

-

el preu del medicament genèric prescrit amb recepta facultativa i els
percentatges que ha de pagar la Seguretat Social i el pacient són els mateixos
per a tot l’Estat Espanyol independentment de la farmàcia a la qual es
decideixi comprar-lo.
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En data 15.07.2021 es fa la proposta d’adjudicació d’un expedient per contractació
menor per import de 13.000,00 € IVA inclòs per al mateix objecte contractual, per
l’any 2022.

Tenint en compte que els expedients JU-2019-118, JU-2020-41 i JU-2021-36 tenen
idèntic objecte i adjudicatari durant els anys 2019, 2020 i 2021 i d’acord amb l’article
159 Llei 5/2017 de 28 de març de Mesures Fiscals, Administratives, Financeres i del
Sector Públic, es justifica la proposta d’adjudicació de l’expedient de 2022 a favor de
DIANA LAGARDA BÖS amb NIF 46133800D, d’acord amb el criteri de proximitat
geogràfica, i de plena disponibilitat del servei de subministrament (24h i 7d/s).

Gerent CE l’Alzina

