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Informe pel qual es justifica la proposta de formalització d’un expedient de
contractació per procediment menor amb idèntic objecte i destinatari durant anys 3
anys consecutius

La DGEPCJJ, ha de subministrar productes farmacèutics i medicaments, receptats per
facultatius mèdics, derivats de l’assistència sanitària als menors i joves internats per
sentencia judicial als Centres Educatius que son de la seva competència.
D’acord amb l’article 159 de la Llei 5/2017 de 28 de març de Mesures Fiscals,
Administratives, Financeres i del Sector Públic per el qual s’estableixen noves mesures per
promoure la lliure concurrència i la prevenció del frau en la contractació pública de la
Generalitat i del seu sector públic i s’ha de justificar la formalització de contractes menors
superiors a 5.000 euros (IVA exclòs) amb idèntic objecte i destinatari durant tres anys
consecutius o en un període de temps inferior a un any.
Atès que 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 no
es pot facilitar, a priori, una relació de medicaments a receptar ni tampoc sol·licitar un
pressupost de referència ja que els preus d’aquests productes són els mateixos per a tot
l’Estat Espanyol, i tampoc es pot determinar a priori les possibles malalties i dolències dels
menors i joves internats, i per tant, els medicaments que caldrà adquirir.
El preu del medicament genèric prescrit amb recepta facultativa i els percentatges que ha de
pagar la Seguretat Social i el pacient esdevenen els mateixos per a tot l’Estat Espanyol
independentment de la farmàcia a la qual es decideixi comprar-lo.
Així doncs, tenint en compte que el percentatge que ha de pagar el pacient (en aquest cas
l’administració) és el mateix a totes les farmàcies de l’estat, el criteri d’adjudicació no es pot
basar en el de millor oferta econòmica, ja que no es possible realitzar qualsevol tipus
d’oferta per sota del preu i percentatge taxat per a tots els ciutadans de l’Estat
L’any 2019 es va formalitzar l’expedient GEEC JU-2019-00130, l’any 2020, l’expedient
GEEC núm. JU-2020-87, i al 2021, l’expedient GEEC núm. JU-2021-28 a favor de
FARMACIA BLANCA SANROMAN GARCIA, amb NIF 47651035A,
amb l’objecte
contractual de subministrar productes farmacèutics i medicaments, receptats per facultatius
mèdics, derivats de l’assistència sanitària als menors i joves internats per sentència judicial
en el Centre Educatiu Can Llupià.
En aquest expedient de contractació, el criteri d’adjudicació que esdevé més objectiu i que
respon a una major eficiència i estalvi per a l’Administració és el de la proximitat geogràfica
al centre educatiu, ubicada al Pla de Montbau, 7, al mateix districte postal, 08035 que el
centre, així com l’acceptació de subministrar 365 dies a l’any, les 24 hores, fet que facilita
poder fer la compra amb menys costos de temps i de desplaçament del personal, a l’estar
dins el mateix barri.
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Així doncs, pel que fa a la formalització de l’expedient de contractació menor per a l’any
2022, i amb l’experiència acumulada al llarg del 2019, 2020 i 2021, amb cap incidència en la
gestió dels medicaments, resposta àgil a les demandes del centre i una distribució i
lliurament satisfactori, facilitant les dinàmiques de l’equip mèdic, i que en definitiva aporta
uns criteris de qualitat en el servei rebut, que si els posem en valor i els tenim en
consideració, aconsellen no fer canvis en el proveïdor de medicaments al CE Can Llupià,
d’acord amb l’article 159 de la 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 2021 a favor de Farmàcia Blanca Sanroman Garcia, amb NIF 47651035A.
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