Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció de Serveis

Informe justificatiu per a la formalització d’un contracte administratiu del servei de
transport de personal de Reus i Falset per al període 1 de gener a 31 de març de 2019
L’activitat habitual de l’Administració de Justícia implica la locomoció del personal adscrit als
òrgans judicials i fiscalies en l’exercici de les diligències i dels actes de comunicació judicial
(citacions, emplaçaments, embargaments...), així com el transport de les autoritats judicials
en l’exercici de les seves funcions governatives.
Aquest és el cas del personal que treballa al partits judicials de Reus i Falset, en els quals
s’han de desplaçar a diferents localitats i ubicacions per realitzar el tràmits processals de
comunicació judicial necessaris per la garantia del procés.
Per a l’exercici 2019, s’ha iniciat i està en tràmit el procediment de licitació amb número
d’expedient JU 2018 665. Es preveu que aquest contracte no es formalitzi abans del 30 de
juny de 2019.
Per als partits judicials de Reus i Falset, no es coneixen altres entitats que puguin realitzar el
servei amb les garanties contemplades en contractes que s’han subscrit amb el mateix
objecte contractual.
Ateses les circumstàncies anteriors i donat que no serà possible tenir adjudicat el contracte
de transport de personal abans del 30 de juny 2019, els Serveis Territorials de Justícia de
Tarragona varen demanar a l’entitat adjudicatària actual en continuar el servei per al
període de referència amb els condicionants següents:
1. Període d’execució del contracte: 1 de gener de 2019 a 30 de juny de 2019 o fins a la
formalització de l’expedient JU 2018 665.
2. Tarifes del contracte: Les mateixes que regeixen l’actual relació contractual.
3. Condicions, clàusules, pactes contractuals i característiques del servei: Les mateixes
que regeixen l’actual relació contractual.
4. Altres aspectes a tenir en consideració: Durant l’execució del contracte en aquest
període de 2019, pot esdevenir canvis en la prestació del servei en determinades
zones o barris del partit judicial de Reus.
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És per aquest motiu que, un cop rebuda l’acceptació de l’empresa, amb la finalitat de no
deixar en descobert aquest servei, es proposa la incoació i formalització d’ un contracte de
transport de personal amb el mateix adjudicatari per al període 1 de gener a 31 de març,
amb possibilitat de dilatar la relació fins el 30 de juny.
L’import que es proposa és de 13.200,00 € iva exclòs, atès que la despesa mensual oscil·la els
4.400,00 € (iva exclòs) de tal manera que les característiques del contracte són:
Informe proposta contracte:
 Període execució: 1 de gener a 31 de març de 2019
 Adjudicatari: AGRUPACIÓ RADIO TAXI REUS
 Import: 13.200,00 € iva exclòs.
 Partida pressupostària: D/ JU05 - 223000100

Per delegació: Resolució
del conseller de Justícia de 12/05/2017
(DOGC de 17.05.2017)

La directora de Serveis
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