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

Unitat promotora

Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya
JU-2022-77
(IMLCFC)
Modalitat

Tipus de contracte

Contracte públic

Procediment

Menor

Serveis

Títol (objecte)

Servei de transport funerari per disposició judicial per a la investigació forense en els processos instruïts
Codi CPV (grup, classe i categoria)

98371000-4 Servicios funerarios
Import base (€)

514,80 €

Pressupost de licitació
Valor estimat
Termini d’execució

IVA (€)

€ 108,11

Import total (€)

622,91 €

€ 515
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
Servei de transport funerari per disposició judicial per a la investigació forense en els processos
instruïts per causa de mort a l’àrea de Girona Nord de la Divisió de Girona de l’Institut de Medicina
Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), per a l’any 2022.

Justificació de la necessitat de contractar
El servei correspon a la recollida i trasllat dels cadàvers als quals s’hagi de practicar autòpsies,
necròpsies i proves d’investigació forense per ordre judicial, des del lloc on es trobin de l’àrea de
Girona Nord i fins a les dependències de la Divisió de Girona de l’IMLCFC
Des de la darrera adjudicació del servei de transport funerari JU-2009-2974 (inici de l’execució
l’11/5/2010 i finalització de la pròrroga el 31/7/2011), no ha estat possible finalitzar cap altre de les
licitacions iniciades atès que les empreses licitadores han plantejat recursos en via jurisdiccional
contenciosa administrativa contra les publicacions i les licitacions dels anys 2011 fins a data d’avui, la
qual cosa ha impedit realitzar noves adjudicacions.
Es tracta d’un servei especialitzat i imprescindible per a l’IMLCFC que s’ha de prestar mitjançant
vehicles proveïts de la corresponent autorització per a la prestació de serveis de transport funerari,
adaptats al transport judicial de cadàvers, que hauran d’ajustar-se al disposat pel Reglament de
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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:

BESORA, S.L

Pressupostos detallats
Empresa

Oferta sense IVA

IVA

514,80 €

108,11 €

BESORA, S.L

Total

622,91 €

Valoració de les ofertes (incloent-hi la seleccionada)
Atès que és imprescindible tenir contractar aquest servei especialitat per poder donar cobertura al
trasllat dels difunts per a la realització de les autòpsies a l’àrea de Girona Nord, s’ha contactat amb
l’empresa BESORA, S.L, adjudicatària de la última licitació, que s’ha prestat a dur a terme el servei
fins a la formalització d’una nova licitació i ha presentat el següent pressupost 7,15€ el preu del
servei sens iva.
El càlcul de la previsió de serveis per a l’any 2022 es basa en la mitjana mensual de serveis reals
realitzats durant els últims anys: 2019 (5 serveis), 2020 (4 serveis) i 2021 (5serveis), quedant una
mitja de 4d'adjudicació
serveis al any.
Proposta

Un
cop en
valorades
presentades,
es proposa
l’adjudicació
a l’empresa
Tenint
compte les
queofertes
es tracta
d’un servei difícil
de preveure,
per al d’aquest
càlcul delexpedient
total de contracte
es
BESORA,
514,80€
622,91€ i de la mitjana
IVA,esmentada,
amb l'IVA
inclòs,3
parteix
del S.L
preu per servei,per
d’acord
amb l’oferta de sense
l’empresa
dels últims
atès
valorada en
qualitat-preu,
per
dur a (per
terme
l’actuació
ens per
anysque
mésés
la l’oferta
previsiómillor
d’un increment
delrelació
15% en
el número de
serveis
a cada
àrea que
territorial),
cobrir possibles imprevistos i/o urgències que puguin sorgir
ocupa.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Dades del proveïdor proposat
Nom o raó social

Telèfon

BESORA, S.L

972260785

Tipus de document

Núm. de document

Correu-e

NIF

B17060377

besora@besora.es

Dades econòmiques del contracte
L'import de la despesa proposada anirà a càrrec de la partida pressupostària
D/ 223000100/2110/0000

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:

Es tracta d’un servei especialitzat i imprescindible per a l’IMLCFC que s’ha de prestar mitjançant
vehicles proveïts de la corresponent autorització per a la prestació de serveis de transport
funerari, adaptats al transport judicial de cadàvers, que han d’ajustar-se al disposat pel
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de Catalunya i, en general, a les disposicions vigents
en aquesta matèria, amb èmfasi especial al que disposa la Llei d’Enjudiciament Criminal per
garantir la integritat i la custòdia del cadàver, motiu pel qual cal contractar amb empreses
especialitzades del sector funerari, i es per aquest motiu que s'ha contractat a l'empresa que ha
estat prestant els serveis durant els darrers anys.
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Direcció de Serveis
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