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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT DE
PERSONAL D’ÒRGANS JUDICIALS DIVERSOS DE CATALUNYA PER A L’EXECUCIÓ DE
DILIGÈNCIES I ACTES DE COMUNICACIÓ JUDICIAL.

1) Objecte
L’objecte del contracte és el transport, mitjançant vehicles amb conductor, del pers onal ads crit als
òrgans de partits judicials diversos de Barcelona comarques, Girona i Lleida i per a la Divisió de
Lleida de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, per a l’execució de diligències
i actes de comunicació judicial.

AN

2) Divisió en lots. Estructura dels blocs de destinataris

Y

En compliment del disposat en l’article 68.1.b) del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RD 1098/2001, de 12 d’octubre), l’annex d’aquest plec conté la informació
detallada del preu de cadascuna de les unitats en què es descompon el pressupos t de lic itació del
contracte i de les previsions del nombre d’unitats dels serveis a prestar.

Lot 9

Blanes

Lot 10

Figueres

Lot 11

La Bisbal d’Empordà

Lot 12

Olot

ES

Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

Blocs de destinataris
Oficines judicials de Granollers i Fiscalia d’Àrea de Granollers
Jutjat de Pau de Sant Fruitós del Bages

R

Lot 7
Lot 8

Àmbit del lot
Granollers
Jutjat de Pau de Sant
Fruitós del Bages
Vic
Berga
Igualada
Jutjat de Pau de
Piera
Martorell
Girona ciutat

Oficines judicials de Vic
Oficines judicials de Berga
Oficines judicials d’Igualada
Jutjat de Pau de Piera

BO

Lot
Lot 1
Lot 2

R

La prestació està dividida en lots i, dins de cada lot, està estructurada en blocs de destinataris de la
manera següent :

Oficines judicials de Martorell
Presidència de l’Audiència Provincial
Fiscal en Cap de l’Audiència Provincial
Secretaria de Coordinació Provincial
Servei de Comissions i Notificacions Judicials
Jutjat de Guàrdia
Fiscalia
Subdirecció de l’ Institut de Medicina Legal i Ciènc ies Forenses
de Catalunya - Divisió de Girona
Jutjats de Blanes
Fiscalia de Blanes
Jutjats de Figueres
Fiscalia de Figueres
Jutjats de La Bisbal d'Empordà
Fiscalia de La Bisbal d'Empordà
Jutjats d’ Olot
Fiscalia d’Olot
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Lot 14
Lot 15
Lot 16

Lot 17
Lot 18

IMLCFC (Divisió de
Lleida)
Lleida ciutat

Agrupació de Jutjats
de Pau d'Alcarràs
Agrupació de Jutjats
de Pau de Rosselló
Cervera

Blocs de destinataris
Jutjats de Santa Coloma de Farners
Fiscalia de Santa Coloma de Farners
Jutjats de Sant Feliu de Guíxols
Fiscalia de Sant Feliu de Guíxols
Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
Divisió de Lleida.
Presidència de l’Audiència Provincial
Fiscal en Cap de l’Audiència Provincial
Secretaria de Coordinació Provincial
Servei de Notificacions
Jutges, Secretaris i Fiscals
Agrupació de Jutjats de Pau d'Alcarràs
Agrupació de Jutjats de Pau de Rosselló
Jutjats de Cervera

AN

Lot 19

Àmbit del lot
Santa Coloma de
Farners
Sant Feliu de Guíxols

Y

Lot
Lot 13

3) Òrgans gestors del Departament de Justícia

BO

R

R

Es detallen a continuació les adreces, telèfons, correus electrònics i persones de referència dels
òrgans gestors del Departament de Justícia encarregats del seguiment i execució ordinària dels lot s
del contracte, així com dels responsables del contracte als efectes previstos en l’article 62 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, els quals depenen, res pect ivament , de
cada un dels òrgans gestors.

Lots 1 a 7
Òrgan gestor
Adreça

ES

Telèfon
Fax
Responsable del contracte

Lots 8 a 14
Òrgan gestor
Adreça
Telèfon
Fax
Responsable del contracte

Lot 15
Òrgan gestor

Gerència Territorial de Barcelona comarques
Carrer del Foc, 57, Districte Administratiu, Edifici B, Planta 4 08038BARCELONA
93.553.82.31
93.553.84.49
Sra. Núria Sansano i Teixidó (Cap del Servei de Gestió E c onòmica,
Personal i Obres)

Serveis Territorials de Girona del Departament de Justícia
Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 - GIRONA
872 975 021
872 975 816
Sr. Miquel Buxeda i Serra (Cap del Servei de Gestió Econòmica,
Personal i Obres)

Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya
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Lot 15
Òrgan gestor
Adreça
Telèfon
Fax
Responsable del contracte

Serveis Territorials de Lleida del Departament de Justícia
Sant Martí, 1, 25004 - LLEIDA
(973) 72.77.07
(973) 72.79.53
Sra. Montserrat Llaràs i Gese (Cap del Servei de Gestió Econòmica,
Personal i Obres)

AN
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Lots 16 a 19
Òrgan gestor
Adreça
Telèfon
Fax
Responsable del contracte

Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 111, planta 6ª 08014 -Barcelona
93.554.82.78
93.554.82.59
Sr. Daniel Castaño i García (Gerent)

4) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per lots i per blocs de destinataris
4.1) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 1 (Granollers)

Blocs de destinataris
Oficines judicials de Granollers i Fiscalia d’Àrea de
Granollers

R

Àmbit del lot
Granollers

BO

Lot
Lot 1

R

L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Granollers.

Requisits generals

ES

L’ús d’aquests serveis de transport de personal és excepcional amb caràcter general i s ’aut oritzarà
prèvia justificació de la necessitat. Els serveis especificats com de caràcter periòdic o ordinari no
necessiten autorització prèvia. La Gerència Territorial de Barcelona Comarques o la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial delegui seran els òrgans competents per autoritzar
prèviament els serveis.
Els serveis que el contractista facturi s’acreditaran presentant els albarans signats pels usuaris (caldrà
especificar nom, cognoms i càrrec) i, si en el plec així s’especifica, presentant també el formulari
d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de Barcelona Comarques o per la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial hagi delegat.

Partit judicial

Granollers

Destinataris

Oficines judicials de Granollers i Fiscalia d’Àrea de Granollers
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Partit judicial

Granollers

R

R
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Destinataris
Oficines judicials de Granollers i Fiscalia d’Àrea de Granollers
Règim
de Itineraris
-1 servei diari màxim a centres hospitalaris.
prestació en les
-1 servei diari màxim al centre penitenciari de Quatre Camins.
oficines judicials
-Els serveis que excedeixin els anteriors i altres serveis a de
freqüència variable a la resta del municipi (segons necessitats i
per manca de transport públic) han de ser validats prèviament
mitjançant el formulari d’autorització pertinent.
Periodicitat
-1 servei diari màxim a centres hospitalaris.
-1 servei diari màxim al centre penitenciari de Quatre Camins.
-freqüència variable en la resta de serveis.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari
En franja diürna.
Règim
De dilluns a divendres laborables.
setmanal
Altres
En el cas que els metges forenses requereixin el servei de manera
condicions
extraordinària, hauran de comptar prèviament amb el formulari
d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de
Barcelona Comarques o per la Unitat Administrativa en qui la
Gerència Territorial hagi delegat.
Operativa de la gestió dels desplaçaments dels membres de la carrera fiscal destinats a la Fisc alia
d’Àrea de Granollers
Competència territorial de la Fiscalia d’Àrea
Partits judicials de Granollers i de Mollet del Vallès.

BO

Destinacions autoritzades
Sortides des de la seu de Granollers fins a la subseu de Mollet del Vallès i retorns .

ES

Instruccions específiques del servei de transport dels membres de la carrera fiscal
La utilització excepcional de serveis de transport de personal, amb el vistiplau del/de la Fiscal
cap d’Àrea o del superior immediat, s’haurà de programar per tal que la Gerènc ia Territ orial
pugui autoritzar-la prèviament.
Un cop rebuda l’autorització, la Fiscalia pot demanar directament el servei a l’empresa
contractada.
En el cas d’actuacions urgents impossibles de programar, la Fiscalia pot demanar el s ervei a
l’empresa contractada sense esperar l’autorització. Posteriorment, es justi ficarà davant la
Gerència el motiu de la sol·licitud.
El/la fiscal que utilitzi el servei haurà de valorar la necessitat de fer esperar el xofer sense
sobrepassar un temps d’espera màxim autoritzat d’1 hora.
Si la previsió d’estada supera el temps màxim autoritzat anterior, cal acomiadar el vehic le i
demanar-ne un altre per fer la tornada a la seu judicial. El servei s’ha de demanar a l’empresa
de la localitat on es trobi el/la fiscal o, en tot cas, la més propera de les contractades.
L’autorització del servei de transport per a l’anada inclou el servei de tornada, sense que
calgui contactar novament amb la Gerència Territorial.

4.2) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 2 (Sant Fruit ós
de Bages)
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L’àmbit d’actuació és principalment el municipi de Sant Fruitós de Bages.
Lot
Lot 2

Àmbit del lot
Sant Fruitós de Bages

Blocs de destinataris
Jutjat de Pau de Sant Fruitós de Bages

Requisits generals
L’ús d’aquests serveis de transport de personal és molt excepcional amb caràcter general i
s’autoritzarà prèvia justificació de la necessitat. Els serveis especificats com de c aràc ter periòdic o
ordinari no necessiten autorització prèvia. La Gerència Territorial de Barcelona Comarques o la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial delegui seran els òrgans competents per autoritzar
prèviament els serveis.

AN

Y

Els serveis que el contractista facturi s’acreditaran presentant els albarans signats pels usuaris (caldrà
especificar nom, cognoms i càrrec) i, si en el plec així s’especifica, presentant també el formulari
d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de Barcelona Comarques o per la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial hagi delegat.

ES

BO

R

R

Partits judicials
Sant Fruitós de Bages
Destinataris
Jutjat de Pau de Sant Fruitós de Bages.
Règim
de Itineraris
-Urbanitzacions i polígons fora del nucli urbà que han de ser
prestació en les
validats prèviament mitjançant el formulari d’autorització
oficines judicials
pertinent.
-Els serveis que excedeixin els anteriors i altres serveis a de
freqüència variable a la resta del municipi (segons necessitats i
per manca de transport públic) han de ser validats prèviament
mitjançant el formulari d’autorització pertinent.
Periodicitat
Freqüència variable (segons necessitats per manca de trans port
públic), amb una freqüència d’1 servei setmanal.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari
En franja diürna.
Règim
De dilluns a divendres laborables.
setmanal
Altres
No s’especifiquen
condicions

4.3) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 3 (Vic)
L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Vic.
Lot
Lot 3

Àmbit del lot
Vic

Blocs de destinataris
Oficines judicials de Vic

Requisits generals
L’ús d’aquests serveis de transport de personal és molt excepcional amb caràcter general i
s’autoritzarà prèvia justificació de la necessitat. Els serveis especificats com de c aràc ter periòdic o
ordinari no necessiten autorització prèvia. La Gerència Territorial de Barcelona Comarques o la Unitat
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Administrativa en qui la Gerència Territorial delegui seran els òrgans competents per autoritzar
prèviament els serveis.
Els serveis que el contractista facturi s’acreditaran presentant els albarans signats pels usuaris (caldrà
especificar nom, cognoms i càrrec) i, si en el plec així s’especifica, presentant també el formulari
d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de Barcelona Comarques o per la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial hagi delegat.

BO

R

R

AN

Y

Partit judicial
Vic
Destinatari
Oficines judicials de Vic
Règim
de Itineraris
-Urbanitzacions i polígons fora del nucli urbà que han de ser validats
prestació en
prèviament mitjançant el formulari d’autorització pertinent.
les
oficines
-Retorn dels membres de la Fiscalia als jutjats de Manresa.
judicials
-Retorn a Manresa dels funcionaris dels Jutjats Penals de Manresa.
-Els serveis que excedeixin els anteriors i altres serveis a de
freqüència variable a la resta del municipi (segons necessitat s i per
manca de transport públic) han de ser validats prèviament
mitjançant el formulari d’autorització pertinent.
Periodicitat
Freqüència variable (segons necessitats per manca de transport
públic), amb una freqüència aproximada d’1 o 2 serveis setmanals.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari En franja diürna.
Règim
De dilluns a divendres laborables.
setmanal
Altres
En el cas que els metges forenses requereixin el servei de manera
condicions
extraordinària, hauran de comptar prèviament amb el formulari
d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de Barc elona
Comarques o per la Unitat Administrativa en qui la Gerència
Territorial hagi delegat.

ES

4.4) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 4 ( Berga)
L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Berga.
Lot
Lot 4

Àmbit del lot
Berga

Blocs de destinataris
Oficines judicials de Berga

Requisits generals
L’ús d’aquests serveis de transport de personal és molt excepcional amb caràcter general i
s’autoritzarà prèvia justificació de la necessitat. Els serveis especificats com de c aràc ter periòdic o
ordinari no necessiten autorització prèvia. La Gerència Territorial de Barcelona Comarques o la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial delegui seran els òrgans competents per autoritzar
prèviament els serveis.
Els serveis que el contractista facturi s’acreditaran presentant els albarans signats pels usuaris (caldrà
especificar nom, cognoms i càrrec) i, si en el plec així s’especifica, presentant també el formulari
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d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de Barcelona Comarques o per la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial hagi delegat.

BO

R

R
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Partit judicial
Berga
Destinatari
Oficines judicials de Berga
Règim
de Itineraris
-Les sortides a urbanitzacions i polígons fora del nucli urbà han de
prestació en
ser validades prèviament mitjançant el formulari d'autorització
les
oficines
pertinent.
judicials
-Retorn dels membres de la Fiscalia als jutjats de Manresa.
-Els serveis que excedeixin els anteriors i altres serveis a de
freqüència variable a la resta del municipi (segons necessitat s i per
manca de transport públic) han de ser validats prèviament
mitjançant el formulari d’autorització pertinent.
Periodicitat
Freqüència variable (segons necessitats per manca de transport
públic), amb màxim de 3 serveis mensuals.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari En franja diürna.
Règim
De dilluns a divendres laborables.
setmanal
Altres
En el cas que els metges forenses requereixin el servei de manera
condicions
extraordinària, hauran de comptar prèviament amb el formulari
d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de Barc elona
Comarques o per la Unitat Administrativa en qui la Gerència
Territorial hagi delegat

4.5) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 5 ( Igualada)
L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Igualada
Àmbit del lot
Igualada

ES

Lot
Lot 5

Blocs de destinataris
Oficines judicials d’Igualada

Requisits generals

L’ús d’aquests serveis de transport de personal és molt excepcional amb caràcter general i
s’autoritzarà prèvia justificació de la necessitat. Els serveis especificats com de c aràc ter periòdic o
ordinari no necessiten autorització prèvia. La Gerència Territorial de Barcelona Comarques o la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial delegui seran els òrgans competents per autoritzar
prèviament els serveis.
Els serveis que el contractista facturi s’acreditaran presentant els albarans signats pels usuaris (caldrà
especificar nom, cognoms i càrrec) i, si en el plec així s’especifica, presentant també el formulari
d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de Barcelona Comarques o per la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial hagi delegat.

Partit judicial

Igualada
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Destinatari
Oficines judicials d’Igualada
Règim
de Itineraris
-Les sortides a urbanitzacions i polígons fora del nucli urbà han de
prestació en
ser validades prèviament mitjançant el formulari d'autorització
les
oficines
pertinent.
judicials
-Retorn dels membres de la Fiscalia als jutjats de Manresa.
-els serveis que excedeixin els anteriors i altres serveis a de
freqüència variable a la resta del municipi (segons necessitat s i per
manca de transport públic) han de ser validats prèviament
mitjançant el formulari d’autorització pertinent.
Periodicitat
Freqüència variable (segons necessitats per manca de transport
públic), amb màxim de 3 serveis mensuals.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari En franja diürna.
Règim
De dilluns a divendres laborables.
setmanal
Altres
En el cas que els metges forenses requereixin el servei de manera
condicions
extraordinària, hauran de comptar prèviament amb el formulari
d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de Barc elona
Comarques o per la Unitat Administrativa en qui la Gerència
Territorial hagi delegat.

R

4.6) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 6 (Piera)

Àmbit del lot
Piera

BO

Lot
Lot 6

R

L’àmbit d’actuació és principalment el municipi de Piera.

Blocs de destinataris
Jutjat de Pau de Piera

Requisits generals

ES

L’ús d’aquests serveis de transport de personal és molt excepcional amb caràcter general i
s’autoritzarà prèvia justificació de la necessitat. Els serveis especificats com de c aràc ter periòdic o
ordinari no necessiten autorització prèvia. La Gerència Territorial de Barcelona Comarques o la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial delegui seran els òrgans competents per autoritzar
prèviament els serveis.
Els serveis que el contractista facturi s’acreditaran presentant els albarans signats pels usuaris (caldrà
especificar nom, cognoms i càrrec) i, si en el plec així s’especifica, presentant també el formulari
d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de Barcelona Comarques o per la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial hagi delegat.
Partits judicials
Destinataris

Piera
Jutjat de Pau de Piera
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Partits judicials
Piera
Destinataris
Jutjat de Pau de Piera
Règim
de Itineraris
-Urbanitzacions i polígons fora del nucli urbà que han de ser
prestació en les
validats prèviament mitjançant el formulari d’autorització
oficines judicials
pertinent.
-Els serveis que excedeixin els anteriors i altres serveis a de
freqüència variable a la resta del municipi (segons necessitats i
per manca de transport públic) han de ser validats prèviament
mitjançant el formulari d’autorització pertinent.
Periodicitat
Freqüència variable (segons necessitats per manca de trans port
públic), amb un màxim d’1 servei setmanal.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari
En franja diürna.
Règim
De dilluns a divendres laborables.
setmanal
Altres
No s’especifiquen.
condicions

4.7) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 7 (Martorell)

Àmbit del lot
Martorell

BO

Requisits generals

Blocs de destinataris
Oficines judicials de Martorell

R

Lot
Lot 7

R

L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Martorell i el Jutjat de Pau de Sant Esteve
Sesrovires.

ES

L’ús d’aquests serveis de transport de personal és molt excepcional amb caràcter general i
s’autoritzarà prèvia justificació de la necessitat. Els serveis especificats com de c aràc te r periòdic o
ordinari no necessiten autorització prèvia. La Gerència Territorial de Barcelona Comarques o la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial delegui seran els òrgans competents per autoritzar
prèviament els serveis.
Els serveis que el contractista facturi s’acreditaran presentant els albarans signats pels usuaris (caldrà
especificar nom, cognoms i càrrec) i, si en el plec així s’especifica, presentant també el formulari
d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de Barcelona Comarques o per la Unitat
Administrativa en qui la Gerència Territorial hagi delegat.

Partit judicial
Destinataris

Martorell
Oficines judicials de Martorell
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R

R

AN

Y

Partit judicial
Martorell
Destinataris
Oficines judicials de Martorell
Règim
de Itineraris
-Al centre penitenciari de Brians 1 i 2.
prestació en les
-Al centre hospitalari.
oficines judicials
-Els serveis que excedeixin els anteriors i altres serveis a de
freqüència variable a la resta del municipi (segons necessitats i
per manca de transport públic) han de ser validats prèviament
mitjançant el formulari d’autorització pertinent.
-Retorn dels membres de Fiscalia des de Martorell a S ant Feliu
de Llobregat (veure operativa de la gestió dels desplaçaments
dels membres de la de la carrera fiscal destinats a la Secció
territorial de la Fiscalia a Sant Feliu de Llobregat).
Periodicitat
-Al centre penitenciari 3 cops per setmana com a màxim per a
notificacions ordinàries i les necessàries derivades del servei del
Jutjat de Guàrdia.
-freqüència variable en la resta de serveis.
Vehicles
1 vehicle per prestació i, excepcionalment, en horari nocturn a
petició del Jutjat de Guàrdia.
Règim horari
En franja diürna.
Règim
De dilluns a divendres laborables.
setmanal
Altres
En el cas que els metges forenses requereixin el servei de
condicions
manera extraordinària, hauran de comptar prèviament amb el
formulari d’autorització prèvia validat per la Gerència Territorial de
Barcelona Comarques o per la Unitat Administrativa en qui la
Gerència Territorial hagi delegat

4.8) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 8 (Girona ciutat)

ES

L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Girona, sens perjudici que una part dels
transports hauran de transcórrer per altres municipis de la resta de partits judicials de la provínc ia d e
Girona i per altres destinacions de Catalunya (principalment la ciutat de Barcelona)

Lot
Lot 8

Àmbit del lot
Girona ciutat

Blocs de destinataris
President de l’Audiència Provincial
Fiscal en Cap de l’Audiència Provincial
Secretari de Coordinació Provincial
Servei de comissions i notificacions judicials
Jutjat de Guàrdia
Fiscalia
Subdireccìó de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de
Catalunya

Al final dels trajectes, el conductor del vehicle sol·licitarà als usuaris del trasllat la signatura de
conformitat de l’albarà de l’itinerari i els lliurarà un exemplar del mateix perquè puguin adreçar-lo a
l’òrgan gestor del contracte.
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Quan el transport requerit sigui una sortida amb destinació a Barcelona, l’espera durant la sortida pot
tenir una durada màxima de 5 hores. En el cas que l’espera hagi de ser superior a les 5 hores, el
transport ha de finalitzar i el vehicle ha de tornar a Girona i, si cal, es demanarà més endavant un
altre transport per efectuar la recollida.
En el transport d’una comissió judicial o dels fiscals, quan els itineraris tinguin com inici el partit
judicial de Girona i com a destinació qualsevol altre partit judicial de la província de Girona, s’avaluarà
si s’escau l’espera, tenint el compte el cost d’aquesta en relació amb el cost d’un nou servei.

BO

R

R

AN

Y

Partit
Girona
judicial
Destinatari President de l’Audiència Provincial
Règim de Itineraris
Sortida des del Palau de Justícia de Girona, amb destinació a
prestació
qualsevol municipi de Catalunya i amb espera (si s’escau) i ret orn a
Girona.
Periodicitat
Variable (segons necessitats). Mitjana aproximada de 6 a 7 viat ges
mensuals.
Vehicles
1 vehicle per prestació .
Règim horari
24 hores.
Règim setmanal De dilluns a diumenge.
Règim mensual Tots els mesos excepte el mes de vacances del President de
l’Audiència.
Altres condicions El transport ha de fer-se amb vehicles de 5 places d’aparença
discreta, sense distintius identificatius externs, sense c ap t ipus de
publicitat i pintats d’un únic color.

ES

Partit judicial Girona
Destinatari
Fiscal en Cap de l’Audiència Provincial
Règim
de Itineraris
Sortida des del Palau de Justícia de Girona, amb destinació a
prestació
qualsevol municipi de Catalunya i amb espera (si s’escau) i retorn a
Girona.
Periodicitat
Variable (segons necessitats). Mitjana aproximada d’1 a 2 viat ges
cada 2 mesos.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari
24 hores.
Règim setmanal
De dilluns a diumenge.
Règim mensual Tots els mesos excepte el mes de vacances del Fiscal en Cap.
Altres condicions El transport ha de fer-se amb vehicles de 5 places d’aparença
discreta, sense distintius identificatius externs, sense cap t ipus de
publicitat i pintats d’un únic color.

Partit judicial Girona
Destinatari Secretari de Coordinació Provincial
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Partit judicial Girona
Destinatari Secretari de Coordinació Provincial
Règim
de Itineraris
Sortida des del Palau de Justícia de Girona, amb destinació a quals evol
prestació
municipi dels partits judicials de Girona, a la ciutat de Barcelona i
excepcionalment a d’altres municipis de Catalunya, i amb espera (si
s’escau) i retorn a Girona.
Periodicitat Variable (segons necessitats). Mitjana aproximada d’1 a 2 viatges cada 2
mesos.
Vehicles
1 vehicle per prestació .
Règim
24 hores.
horari
Règim
De dilluns a diumenge.
setmanal
Règim
Tots els mesos excepte el mes de vacances del Secretari Coordinador.
mensual
Altres
El transport ha de fer-se amb vehicles de 5 places d’aparença dis cret a,
condicions sense distintius identificatius externs, sense cap tipus de publicitat i
pintats d’un únic color.

ES

BO

R

R

Partit
Girona
judicial
Destinatari Servei de Comissions i Notificacions Judicials
Règim de Itineraris
Trasllat dels jutges, lletrats de l’Administració de Justícia i altres
prestació
funcionaris judicials des dels Jutjats de Girona (Ramon Folch, 4-6) o Palau
de Justícia (Pl. Josep M. Lidon, 1), per a la pràctica de comissions,
notificacions i altres actes judicials, a domicilis de qualsevol municipi dins
del partit judicial de Girona, prèvia sol·licitud i autorització de la Unitat
Administrativa o dels Serveis Territorials.
En el cas de notificacions per part del personal de l’Administració de
Justícia, no s’inclouran en les destinacions aquelles adreces dins del nucli
urbà que es puguin efectuar mitjançant transport públic.
Periodicitat Diària.
Vehicles
Màxim 2 vehicles diaris.
Règim
En franja diürna.
horari
Règim
De dilluns a divendres laborables
setmanal

Partit
Girona
judicial
Destinatari Jutjat de Guàrdia
Règim de Itineraris
Sortida des del Jutjat de Guàrdia de Girona de la comissió judicial, del
prestació
jutge, fiscal o lletrats de l’Administració de Justícia per a la pràctica de
diligències de guàrdia amb destinació a qualsevol municipi dins del part it
judicial de Girona, amb esperes i retorn al Jutjat de Guàrdia de Girona
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Girona

AN

Quan els itineraris tinguin com inici el partit judicial de Girona i com a
destinació qualsevol de la resta de partits judicials de la província de
Girona, s’avaluarà si s’escau l’espera, tenint en compte el cost d’aquest
en relació al cost d’un nou servei.

Girona
Subdireccìó de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya

ES

Partit judicial
Destinatari

De dilluns a divendres.

BO

Periodicitat
Vehicles
Règim
horari
Règim
setmanal
Altres
condicions

Sortida des del Palau de Justícia de Girona (Pl. Josep M. Lidón,1) o des
dels Jutjats de Girona (Ramon Folch, 4-6) amb destinació als Jut jats de
La Bisbal d’Empordà, de Santa Coloma de Farners, de Sant Feliu de
Guíxols i de Ripoll, i amb espera (si s’escau) i retorn a Girona.
Variable (segons necessitats)
Màxim 3 vehicles diaris.
En franja diürna.

R

Partit judicial Girona
Destinatari Fiscalia
Règim
de Itineraris
prestació

Y

Jutjat de Guàrdia
Periodicitat Variable (segons necessitats). Mitjana aproximada d’una sortida c ada 2
mesos.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim
24 hores.
horari
Règim
De dilluns a diumenge.
setmanal
Temps
El temps màxim de resposta serà de 20 minuts des de la rebuda de la
resposta
trucada d’avís.

R

Partit
judicial
Destinatari

Règim
de Itineraris
prestació

Periodicitat
Vehicles
Règim horari
Règim
setmanal
Temps
resposta
Altres
condicions

Trasllat dels forenses i altres funcionaris judicials des dels Jut jats de
Girona (Ramon Folch, 4-6) a adreces de municipis dins del partit
judicial de Girona.
Esporàdica
1 vehicle per prestació
En franja diürna
De dilluns a divendres laborables
El temps màxim de resposta serà de 20 minuts des de la rebuda de la
trucada d’avís
S’avaluarà si s’escau l’espera, tenint el compte el cost d’aquesta amb
relació al cost d’un nou servei.
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4.9) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 9 (Blanes)
L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Blanes incloent també desplaçaments a Girona
ciutat.
Lot
Lot 9

Àmbit del lot
Blanes

Blocs de destinataris
Jutjats de Blanes
Fiscalia de Blanes

Al final dels trajectes, el conductor del vehicle sol·licitarà als usuaris del trasllat la signatura de
conformitat de l’albarà de l’itinerari i els lliurarà un exemplar del mateix perquè puguin adreçar-lo a
l’òrgan gestor del contracte.

Y

Partit
Blanes
judicial
Destinatari Jutjats
Règim de Itineraris
prestació

ES

BO

R

R

AN

Trasllat dels jutges, lletrats de l’Administració de Justícia i altres
funcionaris judicials des dels Jutjats de Blanes, per a la pràctica de
comissions, notificacions i altres actes judicials, a domicilis de quals evol
municipi dins del partit judicial de Blanes i excepcionalment a Girona.
Amb espera, si s’escau.
En el cas de notificacions per part de personal de l’Administració de
Justícia, no s’inclouran en les destinacions aquelles adreces dins del nucli
urbà que es puguin efectuar mitjançant transport públic.
Periodicitat Variable (segons necessitats per manca de transport públic) i esporàdica.
Vehicles
1 vehicle per prestació
Règim
En franja diürna, i 24 hores pel que fa al servei de guàrdia.
horari
Règim
De dilluns a divendres laborables, i caps de setmana, i 24 hores pel que
setmanal
fa al servei de guàrdia.
Altres
Quan els itineraris tinguin com a destinació Girona, s’avaluarà si s’esc au
condicions l’espera, tenint en compte el cost d’aquesta en relació amb el c ost d’un
nou servei.

Partit judicial
Blanes
Destinatari
Fiscalia
Règim
de Itineraris
prestació
Periodicitat
Vehicles
Règim horari
Règim
setmanal
Altres
condicions

Sortides dels Jutjats de Blanes amb destinació als Jutjats i al P alau
de Justícia de Girona, amb temps d’espera, si s’escau.
Variable (segons necessitats)
1 vehicle per prestació.
En franja diürna.
De dilluns a divendres.
S’avaluarà si s’escau l’espera, tenint en compte el cost d’aquesta en
relació amb el cost d’un nou servei.

4.10) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 10 (Figueres)
16

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Figueres incloent desplaçaments al Centre
Penitenciari de Puig de les Bases, ubicada dins del mateix partit judicial de Figueres i també
desplaçaments a Girona ciutat.
Lot
Lot 10

Àmbit del lot
Figueres

Blocs de destinataris
Jutjats de Figueres
Fiscalia de Figueres

Al final dels trajectes, el conductor del vehicle sol·licitarà als usuaris del trasllat la signatura de
conformitat de l’albarà de l’itinerari i els lliurarà un exemplar del mateix perquè puguin adreçar-lo a
l’òrgan gestor del contracte.

Y

Partit
Figueres
judicial
Destinatari Jutjats
Règim de Itineraris
prestació

ES

BO

R

R

AN

Trasllat dels jutges, lletrats de l’Administració de Justícia i altres
funcionaris judicials des dels Jutjats de Figueres, per a la pràctica de
comissions, notificacions i altres actes judicials, a qualsevol municipi dins
del partit judicial de Figueres i excepcionalment a Girona. Espec ialment,
diligències a la presó de Puig de les Basses.
En el cas de notificacions per part del personal de l’Administració de
Justícia, no s’inclouran en les destinacions aquelles adreces dins del nucli
urbà que es puguin efectuar mitjançant transport públic.
Periodicitat Diària .
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim
En franja diürna i 24 hores pel que fa al servei de guàrdia.
horari
Règim
De dilluns a divendres laborables, i caps de setmana i 24 hores pel que fa
setmanal
al servei de guàrdia.
Altres
Quan els itineraris tinguin com a destinació Girona, s’avaluarà si s ’esc au
condicions l’espera, tenint en compte el cost d’aquesta en relació amb el c ost d’un
nou servei.

Partit judicial Figueres
Destinatari
Fiscalia
Règim
de Itineraris
prestació
Periodicitat
Vehicles
Règim horari
Règim
setmanal
Altres
condicions

Sortides dels Jutjats de Figueres amb destinació als Jutjats i al Palau
de Justícia de Girona, amb temps d’espera, si s’escau.
Variable (segons necessitats)
1 vehicle per prestació.
En franja diürna.
De dilluns a divendres.
S’avaluarà si s’escau l’espera, tenint el compte el cost d’aquest a en
relació amb el cost d’un nou servei.

4.11) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 11 (La B is bal
d’Empordà)
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L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de La Bisbal d’Empordà incloent també
desplaçaments a Girona ciutat.
Lot
Lot 11

Àmbit del lot
La Bisbal d’Empordà

Blocs de destinataris
Jutjats de La Bisbal d’Empordà
Fiscalia de La Bisbal d’Empordà

Al final dels trajectes, el conductor del vehicle sol·licitarà als usuaris del trasllat la signatura de
conformitat de l’albarà de l’itinerari i els lliurarà un exemplar del mateix perquè puguin adreçar-lo a
l’òrgan gestor del contracte.

ES

BO

R

R
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Partit
La Bisbal d’Empordà
judicial
Destinatari Jutjats
Règim de Itineraris
Trasllat dels jutges, lletrats de l’Administració de Justícia i alt res
prestació
funcionaris judicials des dels Jutjats de La Bisbal d’Empordà, per a la
pràctica de comissions, notificacions i altres actes judicials , a quals evol
municipi dins del partit judicial de La Bisbal d’Empordà i excepcionalment
a Girona.
En el cas de notificacions per part de l’Administració de Justícia, no
s’inclouran en les destinacions aquelles adreces dins del nuc li urbà que
es puguin efectuar mitjançant transport públic.
Periodicitat Variable (segons necessitats per manca de transport públic) i esporàdica.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim
En franja diürna i 24 hores pel que fa al servei de guàrdia.
horari
Règim
De dilluns a divendres laborables i caps de setmana i 24 hores pel que fa
setmanal
al servei de guàrdia.
Altres
En trasllats a Girona, s’avaluarà si s’escau l’espera, tenint en c ompte el
condicions cost d’aquesta en relació amb el cost d’un nou servei.

Partit judicial
La Bisbal d’Empordà
Destinatari
Fiscalia
Règim
de Itineraris
Sortides dels Jutjats de La Bisbal d’Empordà amb destinació als
prestació
Jutjats i al Palau de Justícia de Girona.
Periodicitat
Variable (segons necessitats)
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari En franja diürna.
Règim
De dilluns a divendres laborables .
setmanal
Altres
S’avaluarà si s’escau l’espera, tenint el compte el cost d’aquesta en
condicions
relació amb el cost d’un nou servei.

4.12) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 12 (Olot)
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L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial d’Olot incloent també desplaçament s a Girona
ciutat.
Lot
Lot 12

Àmbit del lot
Olot

Blocs de destinataris
Jutjats d’Olot
Fiscalia d’Olot

Al final dels trajectes, el conductor del vehicle sol·licitarà als usuaris del trasllat la signatura de
conformitat de l’albarà de l’itinerari i els lliurarà un exemplar del mateix perquè puguin adreçar-lo a
l’òrgan gestor del contracte.

Y

AN

R

De dilluns a divendres laborables, i caps de setmana i 24 hores pel que
fa al servei de guàrdia.
En trasllats a Girona, s’avaluarà si s’escau l’espera, tenint en c ompte el
cost d’aquesta en relació amb el cost d’un nou servei.

BO

Periodicitat
Vehicles
Règim
horari
Règim
setmanal
Altres
condicions

Trasllat dels jutges, lletrats de l’Administració de Justícia i altres
funcionaris judicials des dels Jutjats d’Olot, per a la pràctica de
comissions, notificacions i altres actes judicials, a qualsevol municipi dins
del partit judicial d’Olot i excepcionalment a Girona.
En el cas de notificacions per part del personal de l’Administració de
Justícia, no s’inclouran en les destinacions aquelles adreces dins del
nucli urbà que es puguin efectuar mitjançant transport públic.
Variable (segons necessitats per manca de transport públic) i esporàdica.
1 vehicle per prestació.
En franja diürna i 24 hores pel que fa al servei de guàrdia.

R

Partit judicial Olot
Destinatari Jutjats
Règim
de Itineraris
prestació

ES

Partit judicial Olot
Destinatari
Fiscalia
Règim
de Itineraris
prestació
Periodicitat
Vehicles
Règim horari
Règim
setmanal
Altres
condicions

Sortides dels Jutjats d’Olot amb destinació als Jutjats i al P alau de
Justícia de Girona.
Variable (segons necessitats)
1 vehicle per prestació.
En franja diürna.
De dilluns a divendres.
En trasllats a Girona, s’avaluarà si s’escau l’espera, tenint en compte
el cost d’aquesta en relació amb el cost d’un nou servei.

4.13) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 13 (Santa
Coloma de Farners)
L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Santa Coloma de Farners incloent també
desplaçaments a Girona ciutat.
19

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Lot
Lot 13

Àmbit del lot
Santa Coloma de Farners

Blocs de destinataris
Jutjats de Santa Coloma de Farners
Fiscalia de Santa Coloma de Farners

Al final dels trajectes, el conductor del vehicle sol·licitarà als usuaris del trasllat la signatura de
conformitat de l’albarà de l’itinerari i els lliurarà un exemplar del mateix perquè puguin adreçar-lo a
l’òrgan gestor del contracte.
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Partit
Santa Coloma de Farners
judicial
Destinatari Jutjats (Edificis de ctra. Sant Hilari i de c. Jacint Verdaguer)
Règim de Itineraris
Trasllat dels jutges, lletrats de l’Administració de Justícia i altres
prestació
funcionaris judicials des dels Jutjats núm. 1 i 3 ( edifici ctra. Sant Hilari,
s/n) i des dels Jutjats núm. 2 i 4 (edifici c. Jacint Verdaguer, 4), per a la
pràctica de comissions, notificacions i altres actes judicials , a quals evol
municipi dins del partit judicial de Santa Coloma de Farners i
excepcionalment a Girona.
En el cas de notificacions per part de l’Administració de Justícia, no
s’inclouran en les destinacions aquelles adreces dins del nucli urbà que es
puguin efectuar mitjançant transport públic.
Periodicitat Variable (segons necessitats per manca de transport públic) i esporàdica.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim
En franja diürna i 24 hores pel que fa al servei de guàrdia.
horari
Règim
De dilluns a divendres laborables i caps de setmana, i 24 hores pel que fa
setmanal
al servei de guàrdia.
Altres
En trasllats a Girona, s’avaluarà si s’escau l’espera, tenint en c ompte el
condicions cost d’aquesta en relació amb el cost d’un nou servei.

ES

Partit judicial Santa Coloma de Farners
Destinatari
Fiscalia (Edificis Ctra. St. Hilari i c. Jacint Verdaguer)
Règim
de Itineraris
Sortides des dels Jutjats núm. 1 i 3 (edifici ctra. Sant Hilari, s /n) i des
prestació
dels Jutjats núm. 2 i (c. Jacint Verdaguer, 4) amb destinació als Jutjats i
al Palau de Justícia de Girona.
Periodicitat Variable (segons necessitats)
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari En franja diürna.
Règim
De dilluns a divendres.
setmanal
Altres
En trasllats a Girona, s’avaluarà si s’escau l’espera, tenint en compte el
condicions
cost d’aquesta en relació amb el cost d’un nou servei.

4.14) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 14 (Sant Feliu
de Guíxols)
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L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Sant Feliu de Guíxols incloent també
desplaçaments a Girona ciutat.
Lot
Lot 14

Àmbit del lot
Sant Feliu de Guíxols

Blocs de destinataris
Jutjats de Sant Feliu de Guíxols
Fiscalia de Sant Feliu de Guíxols

Al final dels trajectes, el conductor del vehicle sol·licitarà als usuaris del trasllat la signatura de
conformitat de l’albarà de l’itinerari i els lliurarà un exemplar del mateix perquè puguin adreçar-lo a
l’òrgan gestor del contracte.

BO

R

R

AN

Y

Partit
Sant Feliu de Guíxols
judicial
Destinatari Jutjats
Règim de Itineraris
Trasllat dels jutges, lletrats de l’Administració de Justícia i altres
prestació
funcionaris judicials des dels Jutjats de Sant Feliu de Guíxols, per a la
pràctica de comissions, notificacions i altres actes judicials , a quals evol
municipi dins del partit judicial de Sant. Feliu de Guíxols i
excepcionalment a Girona.
En el cas de notificacions per part del personal de l’Administració de
Justícia, no s’inclouran en les destinacions aquelles adreces dins del nucli
urbà que es puguin efectuar mitjançant transport públic.
Periodicitat Variable (segons necessitats per manca de transport públic) i esporàdica.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim
En franja diürna i 24 hores pel que fa al servei de guàrdia.
horari
Règim
De dilluns a divendres laborables i caps de setmana, i 24 hores pel que fa
setmanal
al servei de guàrdia.
Altres
En trasllats a Girona, s’avaluarà si s’escau l’espera, tenint en c ompte el
condicions cost d’aquesta en relació amb el cost d’un nou servei.

ES

Partit judicial Sant Feliu de Guíxols
Destinatari
Fiscalia
Règim
de Itineraris
Sortides dels Jutjats de Sant Feliu de Guíxols amb destinació als
prestació
Jutjats i al Palau de Justícia de Girona.
Periodicitat
Variable (segons necessitats)
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari En franja diürna.
Règim
De dilluns a divendres.
setmanal
Altres
En trasllats a Girona, s’avaluarà si s’escau l’espera, tenint en compte
condicions
el cost d’aquesta en relació amb el cost d’un nou servei.

4.15) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 15 (Ins t it ut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Divisió de Lleida)
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L’àmbit d’actuació és principalment Lleida ciutat i els municipis del partit judicial de Lleida, sens
perjudici que també el transport pugui transcórrer en altres municipis de les comarques lleidatanes,
sempre dins de la demarcació en què actua la Divisió de Lleida de l’IMLCFC, com és el cas de
Balaguer i Cervera que són atesos per la guàrdia de Lleida.
Els transports tindran origen i final principalment en la seu de la Divisió de Lleida de l’Institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, ubicada en l’edifici dels Jutjats de Lleida, sens
perjudici que també es puguin requerir transports amb origen o final en altres adreces de Lleida ciutat.

Lot
Lot 15

Àmbit del lot
Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses
de Catalunya

Bloc de serveis
Divisió de Lleida

AN
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A la fi de tots els transports el conductor del vehicle sol·licitarà als usuaris del trasllat la signatura de
conformitat de l’albarà de l’itinerari i els lliurarà un exemplar del mateix perquè puguin adreçar-lo a la
unitat administrativa dependent de l’òrgan gestor del contracte.

ES
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Àmbit
Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses De Catalunya
Destinatari
Divisió de Lleida
Règim de prestació Prestació variable que no respon a una planificació sinó a la cobertura de les
necessitats en el moment en què aquestes es presenten.
La previsió de mitjana màxima de requeriment de serveis se situa al voltant d’un
servei diari, amb un màxim de 4 serveis dins d’un mateix dia laborable o festiu.
Es requereix un únic vehicle per cada prestació.
Les sol·licituds de servei poden tenir lloc durant tots els mesos de l'any (agos t
inclòs) i principalment en horari laboral sense perjudic i que també poden ser
requerits serveis per atendre diligències de guàrdia durant tots els dies de la
setmana, inclosos els dies festius, i durant les 24 hores del dia.
El punt de recollida normal en dies feiners i en horari laboral és la seu de la
Divisió de Lleida de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de
Catalunya, ubicada en l’edifici dels Jutjats de Lleida.
Fora de l’horari laboral i en dies no feiners, la recollida podrà ser en altres punt s
de la ciutat de Lleida, en cas que calgui recollir al metge forense de guàrdia en
el seu domicili.
El final normal dels trajectes serà el retorn del passatge al punt inicial, llevat dels
casos en què, una vegada arribats a la destinació, se sol·liciti el retorn del
vehicle i posteriorment se sol·liciti un altre servei de recollida i retorn.

4.16) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 16 (Lleida
ciutat)
L’àmbit d’actuació és principalment el partit judicial de Lleida, sens perjudici que una part dels
transports hauran de transcórrer per altres municipis de la resta de partits judicials de la provínc ia de
Lleida i per altres destinacions de Catalunya (principalment la ciutat de Barcelona)
Lot
Lot 16

Àmbit del lot
Lleida ciutat

Blocs de destinataris
President de l’Audiència Provincial
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Lot

Àmbit del lot

Blocs de destinataris
Fiscal en Cap de l’Audiència Provincial
Secretari de Coordinació Provincial
Servei de Notificacions
Jutges secretaris i fiscals

Requisits generals

AN

Y

A la fi de tots els transports, exceptuant els del President de l’Audiència Provinc ial, Fisc al en Cap i
Secretari de Coordinació Provincial, el conductor del vehicle haurà d’emplenar un model d’imprès per
duplicat amb informació sobre dades del recorregut que li facilitaran els funcionaris usuaris del
transport. Aquest model d’imprès ha estat dissenyat i autoritzat per l’òrgan gestor del c ont ract e. Un
dels exemplars de l’imprès haurà de ser lliurat pel conductor als funcionaris acompanyat d’un c òpia
del tiquet de transport. L’altre exemplar de l’imprès i l’altre exemplar del tiquet de transport emès pel
conductor hauran de ser lliurats a l’òrgan gestor del contracte amb la factura mensual.

ES
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Partit
Lleida
judicial
Destinatari President de l’Audiència Provincial
Règim de Itineraris
Recollida de Lleida amb destinació a qualsevol municipi de Lleida
prestació
ciutat i comarques o a Barcelona i més excepcionalment , a alt res
municipis de Catalunya i amb espera i retorn a Lleida.
Periodicitat
Variable (segons necessitats)
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari
24 hores.
Règim setmanal De dilluns a diumenge.
Règim mensual Tots els mesos excepte vacances President de l’Audiència.
Altres condicions El transport ha de fer-se amb vehicles de 5 places d’aparença
discreta, sense distintius identificatius externs, sense cap t ipus de
publicitat i pintats d’un únic color.

Partit
Lleida
judicial
Destinatari Fiscal en Cap de l’Audiència Provincial
Règim de Itineraris
Recollida de Lleida a qualsevol municipi de Lleida ciutat i comarques o a
prestació
Barcelona i més excepcionalment, a altres municipis de Catalunya i amb
espera i retorn a Lleida.
Periodicitat
Variable (segons necessitats)
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari 24 hores.
Règim
setmanal
De dilluns a diumenge.
Règim
Tots els mesos excepte vacances Fiscal en Cap.
mensual
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Partit
Lleida
judicial
Destinatari Fiscal en Cap de l’Audiència Provincial
Altres
El transport ha de fer-se amb vehicles de 5 places d’aparenç a dis cret a,
condicions
sense distintius identificatius externs, sense cap tipus de publicitat i
pintats d’un únic color.
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R
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Partit
Lleida
judicial
Destinatari Secretari de Coordinació Provincial
Règim de Itineraris
Recollida de Lleida amb destinació a qualsevol municipi de Lleida c iut at i
prestació
comarques o a Barcelona i més excepcionalment, a altres municipis de
Catalunya i amb espera i retorn a Lleida.
Periodicitat Variable (segons necessitats)
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim
24 hores.
horari
Règim
De dilluns a diumenge.
setmanal
Règim
Tots els mesos excepte vacances Secretari Coordinador.
mensual
Altres
El transport ha de fer-se amb vehicles de 5 places d’aparença discreta,
condicions sense distintius identificatius externs, sense cap tipus de publicitat i pint ats
d’un únic color.

ES

Partit
Lleida
judicial
Destinatari Servei de Notificacions
Règim de Itineraris
Trasllat dels agents judicials des dels Jutjats de Lleida, per a la pràctica de
prestació
notificacions i altres actes, a domicilis del partit judicial de Lleida.
Periodicitat Fixa: diària.
Vehicles
Disposició per atendre la demanda. La mitjana de demanda fixa diària en
franja diürna laborable oscil·la d’1 a 3 vehicles als que cal afegir una
mitjana de demanda en horari no programat d’1 vehicle diari pel s ervei de
guàrdia nocturn i de cap de setmana.
Règim
En franja diürna i 24 hores pel que fa al servei de guàrdia, en aquest cas el
horari
temps màxim de resposta serà de 15 minuts des de la rebuda de la trucada
d’avís.
Règim
De dilluns a divendres laborables i 24 hores pel servei de guàrdia.
setmanal

Partit
Lleida
judicial
Destinatari Jutges, Secretaris i Fiscals
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Y

Partit
Lleida
judicial
Destinatari Jutges, Secretaris i Fiscals
Règim de Itineraris
Recollida de Lleida amb destinació principalment a municipis del partit
prestació
judicial de Lleida ciutat i de Lleida comarques i a la Presó de Tarragona
(Jutge de Vigilància Penitenciaria) i amb espera i retorn a Lleida.
Periodicitat
Variable (segons necessitats) .
Vehicles
1 vehicle per prestació. La mitjana de demanda diària de dilluns a
diumenge oscil·la d’1 i 2 transports.
Règim horari 24 hores.
Règim
De dilluns a diumenge.
setmanal

R

Agrupació de Jutjats de Pau d’Alcarràs
Personal de l’agrupació de jutjats de pau
Itineraris
Desplaçaments als termes municipals d’Alcarràs, Torres de
Segre i Soses. Ocasionalment a altres municipis propers.
En les notificacions per part del personal de l’Administració de
Justícia, no s’inclouran en les destinacions aquelles adrec es
dins del nucli urbà que es puguin efectuar mitjançant transport
públic.
Periodicitat
Variable (segons necessitats).
Freqüència aproximada d’utilització del servei: 3 viatges
setmanals
Vehicles
1 vehicle per prestació
Règim horari
En franja diürna
Règim setmanal
De dilluns a divendres laborables
Altres condicions
S’avaluarà si s’escau l’espera, tenint el compte el cost
d’aquesta en relació amb el cost d’un nou servei.

ES
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Òrgan judicial
Destinatari
Règim de
prestació

AN

4.17) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 17 (Agrupac ió
de Jutjats de Pau d’Alcarràs)

Requisits generals
A la fi de tots els transports, el conductor del vehicle haurà d’emplenar un model d’imprès per duplicat
amb informació sobre dades del recorregut que li facilitaran els funcionaris usuaris del transport.
Aquest model d’imprès ha estat dissenyat i autoritzat per l’òrgan gestor del contracte. Un dels
exemplars de l’imprès haurà de ser lliurat pel conductor als funcionaris acompanyat d’un còpia del
tiquet de transport. L’altre exemplar de l’imprès i l’altre exemplar del tiquet de transport emès pel
conductor hauran de ser lliurats a l’òrgan gestor del contracte amb la factura mensual.
4.18) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 18 (Agrupac ió
de Jutjats de Pau de Rosselló)
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Agrupació de Jutjats de Pau de Rosselló
Personal de l’agrupació de jutjats de pau
Itineraris
Desplaçaments en els termes municipals de Rosselló,
Torrefarrera i Benavent de Segrià. Ocasionalment a altres
municipis propers.
En les notificacions per part del personal de l’Administració de
Justícia, no s’inclouran en les destinacions aquelles adrec es
dins del nucli urbà que es puguin efectuar mitjançant transport
públic.
Periodicitat
Variable (segons necessitats).
Freqüència aproximada d’utilització del servei: 3 viatges
setmanals.
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari
En franja diürna.
Règim setmanal
De dilluns a divendres laborables.
Altres condicions
S’avaluarà si s’escau l’espera, tenint el compte el cost
d’aquesta en relació amb el cost d’un nou servei.

AN

Y

Òrgan judicial
Destinatari
Règim de
prestació

R

Requisits generals

BO
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A la fi de tots els transports, el conductor del vehicle haurà d’emplenar un model d’imprès per duplicat
amb informació sobre dades del recorregut que li facilitaran els funcionaris usuaris del transport.
Aquest model d’imprès ha estat dissenyat i autoritzat per l’òrgan gestor del contracte. Un dels
exemplars de l’imprès haurà de ser lliurat pel conductor als funcionaris acompanyat d’un còpia del
tiquet de transport. L’altre exemplar de l’imprès i l’altre exemplar del tiquet de transport emès pel
conductor hauran de ser lliurats a l’òrgan gestor del contracte amb la factura mensual.

ES

4.19) Descripció dels requisits bàsics de la prestació per blocs de destinataris en el lot 19 (Cervera)

Partit judicial
Destinatari
Règim de
prestació

Cervera
Jutjats de Cervera
Itineraris
Trasllat dels jutges, lletrats de l’Administració de Justícia i
altres funcionaris judicials des dels Jutjats de Cervera, per a la
pràctica de comissions, notificacions i altres actes judicials , a
domicilis de qualsevol municipi dins del partit judicial de
Cervera i excepcionalment a Lleida i Solsona. Amb espera, s i
s’escau.
En el cas de notificacions per part de personal de
l’Administració de Justícia, no s’inclouran en les destinac ions
aquelles adreces dins del nucli urbà que es puguin efectuar
mitjançant transport públic.
Periodicitat
Variable (segons necessitats per manca de transport públic ) i
esporàdica.
Freqüència aproximada d’utilització del servei: 1 viatge
mensual.
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Partit judicial
Destinatari

Cervera
Jutjats de Cervera
Vehicles
1 vehicle per prestació.
Règim horari
En franja diürna, i 24 hores pel que fa al servei de guàrdia.
Règim setmanal
De dilluns a divendres laborables, i caps de setmana, i 24
hores pel que fa al servei de guàrdia.
Altres condicions
Quan els itineraris tinguin com a destinació Lleida, s’avaluarà
si s’escau l’espera, tenint en compte el cost d’aquesta en
relació amb el cost d’un nou servei.

Requisits generals

AN
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A la fi de tots els transports, el conductor del vehicle haurà d’emplenar un model d’imprès per duplicat
amb informació sobre dades del recorregut que li facilitaran els funcionaris usuaris del transport.
Aquest model d’imprès ha estat dissenyat i autoritzat per l’òrgan gestor del contracte. Un dels
exemplars de l’imprès haurà de ser lliurat pel conductor als funcionaris acompanyat d’un còpia del
tiquet de transport. L’altre exemplar de l’imprès i l’altre exemplar del tiquet de transport emès pel
conductor hauran de ser lliurats a l’òrgan gestor del contracte amb la factura mensual.

R

5) Adscripció de vehicles

BO

R

El transport es realitzarà mitjançant una flota de vehicles que haurà de ser suficient, quant al nombre
d’unitats, per donar cobertura al règim de prestacions del contracte, tant a les fixes com a les
variables, i per cobrir qualsevol contingència o eventualitat imprevista que calgui atendre durant
l’execució del contracte.
La flota de vehicles adscrita a cada lot del contracte ha de comptar almenys amb les unitats següents:
Nombre mínim d’unitats disponibles de la flota de vehicles adscrita a cada lot del contracte :
Àmbit del lot

En dia laborable

ES

Lot

En dia de cap
setmana o festiu

de

1
2

Granollers
Jutjat de Pau de Sant Fruitós del Bages

2 unitats
1 unitat

1 unitat
---

3
4
5
6
7
8
9

Vic
Berga
Igualada
Jutjat de Pau de Piera
Martorell
Girona
Blanes

1 unitat
1 unitat
1 unitat
1 unitat
1 unitat
7 unitats
2 unitats

1 unitat
1 unitat
1 unitat
--1 unitat
5 unitats
2 unitats

Figueres

2 unitats
2 unitats

2 unitats
2 unitats

2 unitats
3 unitats
2 unitats

1 unitat
1 unitat
1 unitat

1 unitat
8 unitats

1 unitat
6 unitats

10
11
12
13
14
15
16

La Bisbal d’Empordà
Olot
Santa Coloma de Farners
Sant Feliu de Guíxols
Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de
Catalunya. Divisió de Lleida
Lleida
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Nombre mínim d’unitats disponibles de la flota de vehicles adscrita a cada lot del contracte :
17
18

Agrupació de Jutjats de Pau d'Alcarràs
Agrupació de Jutjats de Pau de Rosselló

1 unitat
1 unitat

-----

19

Cervera

1 unitat

1 unitat

En cas de prestació conjunta del servei en lots diversos , el nombre de vehicles que s’hauran
d’adscriure a la prestació dels serveis en el conjunt de lots no podrà ser inferior a la suma de les
adscripcions mínimes de vehicles exigides individualment en cada un dels lots. En cas que un o més
vehicles s’adscriguin indistintament a més d’un lot, cada un dels vehicles en qüestió comput arà com
un vehicle únic als efectes d’assolir l’adscripció mínima de vehicles exigida per prestar el servei en el
conjunt de lots.

Y

Hauran de ser vehicles a motor amb un nombre de places no inferior a 5 (la plaça del c onduc t or i 4
places de passatgers) i no superior a 9 (la plaça del conductor i fins a 8 places de pas s at gers) que
disposin de sistemes de comunicació adients que permetin contínuament la seva localització i
l’intercanvi d’informació per via telemàtica.

AN

Els vehicles disposaran de tota la documentació i dels permisos i assegurances adients en vigor,
exigits per la normativa vigent en funció del tipus de vehicle i del transport a prestar.

R

Les assegurances dels vehicles hauran de disposar de responsabilitat civil obligatòria, de
responsabilitat civil de subscripció voluntària il·limitada o fins al màxims oferts pel mercat
assegurador, i garantia dels ocupants amb les garanties habituals del mercat assegurador per les
lesions corporals o la mort dels ocupants del vehicle assegurat.

BO

R

Tots els vehicles hauran de comptar amb els mitjans tècnics que permetin enregistrar la quantificac ió
de totes i cada una de les variables dels itineraris realitzats que hagin d’intervenir en el càlcul del cos t
a repercutir a l’administració.
En cas d’avaria d’un vehicle durant la prestació del transport, el contractista posarà a dis posició del
client un altre vehicle per continuar el trajecte amb la major celeritat possible.

ES

6) Altres requisits i obligacions

El contractista ha de comptar amb una central de recepció d’avisos amb línia oberta i atenció
immediata les 24 hores 365 dies, des de la qual localitzar contínuament i trametre als conductors les
peticions de transport.
És responsabilitat del contractista assegurar un servei de transport permanent i eficient. Les recollides
dels passatgers hauran de ser puntuals i mai després de l’hora fixada. Serà prioritària la rapides a i la
urgència en atendre el transport una vegada sol·licitat.
Els conductors que el contractista destini a la utilització dels vehicles, hauran de comptar amb el
permís de conducció corresponent al tipus de vehicle utilitzat en la prestació dels serveis del contracte
i amb habilitació professional per a la prestació del servei de transport de passatgers.
El contractista haurà de disposar de les corresponents targetes de transport atorgades per
l’organisme competent que correspongui. En cada municipi on els vehicles encotxin, hauran de
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comptar, quan sigui preceptiu, amb la llicència municipal o de l’entitat metropolitana o amb el permís o
conveni subscrit corresponent que els habiliti.
Els transports s’han de dur a terme seguint els itineraris previsiblement més curts, tenint en c ompt e
tant la distància a recórrer com el temps estimat de durada del viatge. Els itineraris de t ransport es
faran preferentment per carretera o vies gratuïtes i només per raons puntuals i motivades es podran
fer per autopista de peatge. El contractista únicament podrà incloure en la facturació dels serveis
prestats el cost dels peatges si prèviament l’administració ho ha autoritzat expressament en cada cas.
La prestació inclourà el transport de l’equipatge que sigui necessari per a l’execució d’actes i
diligències judicials per part del personal de l’administració de justícia.

Y

En cada transport realitzat, els conductors hauran de complimentar a la fi de l’itinerari un albarà o
comprovant de transport que inclogui les dades i requisits següents:

BO
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R
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Contingut i requisits dels albarans de transport
Número d’identificació de l’albarà o comprovant de transport
Data del dia
Matrícula del vehicle
Nom i cognoms del conductor
Dades dels passatgers i òrgan judicial de qui depenen
Relació consecutiva de totes les adreces del trajecte amb indicació de l’hora d’arribada i/ o de l’hora
de sortida en cada una de les adreces.
Total de quilòmetres recorreguts en el trajecte (des del moment de recollida inicial de passatgers en la
primera adreça fins al moment de la baixada de passatgers en la darrera adreça del trajecte)
Signatura de conformitat de l'òrgan judicial
Signatura del conformitat del conductor
Si s’ha passat per peatges, s’adjuntaran a l’albarà els tiquets de pagament dels peatges
En vehicles dotats de taxímetre, s’adjuntarà a l’albarà el tiquet del taxímetre.

ES

El contractista haurà d’aportar a l’administració còpia escanejada dels albarans o comprovants de tots
els transports correctament classificats alhora que presenti la factura corresponent. En qualssevol
cas, el contractista haurà de conservar els albarans o comprovants originals mentre estigui vigent el
contracte i durant un termini addicional de cinc anys i posar-los a disposició de l’òrgan gestor del
contracte sempre que aquest ho requereixi.
El contractista haurà de designar una persona de contacte responsable de la bona marxa de
l’execució del contracte i de les qüestions de funcionament del personal conductor. Aquesta perso na
haurà d’estar a plena disposició dels òrgans gestors del Departament de Justícia i dels òrgans
judicials beneficiaris de la prestació i actuarà, quan calgui, d’enllaç entre t otes les part s i, molt en
particular, en les situacions conflictives i urgents i per atendre les peticions, reclamacions i incidències
que puguin sorgir durant la prestació del transport. Als efectes anteriors, el contractista haurà de
facilitar a l’administració el telèfon i el correu electrònic que faciliti el contacte amb el responsable
durant les 24 hores de tots els dies de l’any.
El contractista, a petició dels responsables dels òrgans gestors del Departament de Justícia, haurà de
substituir el personal assignat a l’execució del contracte si, a judici dels responsables esmenta ts,
aquest personal no s'adapta al lloc de treball, no reuneix les condicions mínimes necessàries per
prestar el tipus d’encàrrec que es demana o bé no fa el treball de forma correcta.
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ES

BO

R

R

AN

Y

Qualsevol conflicte que pugui plantejar-se entre el personal destinat a l’execució del contracte i
l'empresa contractada haurà de ser resolt per aquesta sense afectar en cap cas a la prestació regular
del contracte en els centres de treball.
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ANNEX del plec de prescripcions tècniques
PREVISIÓ D’UNITATS DE LA PRESTACIÓ I DELS PREUS UNITARIS QUE DETERMINEN EL
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO DEL CONTRACTE

Lot 1
Any

Preu /
Hora

Granollers
Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Parcial
hores (IVA
exclòs)

Parcial Km
(IVA
exclòs)

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

2022 19,40 € 0,19 €

75

1.185

10 14.550,00 € 2.251,50 €

16.801,50 €

1.680,15 €

18.481,65 €

2023 19,40 € 0,19 €

75

1.185

12 17.460,00 € 2.701,80 €

20.161,80 €

2.016,18 €

22.177,98 €

2024 19,40 € 0,19 €

75

1.185

675,45 €

5.040,45 €

504,05 €

5.544,50 €

Total pressupost base de licitació lot 1:

42.003,75 €

4.200,38 €

46.204,13 €

Y

Preu /
Km

4.365,00 €

Jutjat de Pau de Sant Fruitós del Bages
Previsió
Previsió
Parcial
Parcial Km
Total (IVA
hores
Km
Mesos hores (IVA
(IVA
exclòs)
mensuals mensuals
exclòs)
exclòs)
2

76

10

2023 19,40 € 0,19 €

2

76

12

2024 19,40 € 0,19 €

2

76

3

532,40 €

53,24 €

585,64 €

465,60 €

173,28 €

638,88 €

63,89 €

702,77 €

116,40 €

43,32 €

159,72 €

15,97 €

175,69 €

1.331,00 €

133,10 €

1.464,10 €

R

Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

BO

Any

Preu /
Hora

Total (IVA
inclòs)

144,40 €

Total pressupost base de licitació lot 2:

Lot 3

IVA (10%)

388,00 €

R

2022 19,40 € 0,19 €

AN

Lot 2
Preu /
Any
Hora

3

Vic

Parcial
hores (IVA
exclòs)

Parcial Km
(IVA
exclòs)

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

17

258

10

3.298,00 €

490,20 €

3.788,20 €

378,82 €

4.167,02 €

2023 19,40 € 0,19 €

17

258

12

3.957,60 €

588,24 €

4.545,84 €

454,58 €

5.000,42 €

2024 19,40 € 0,19 €

17

258

3

989,40 €

147,06 €

1.136,46 €

113,65 €

1.250,11 €

Total pressupost base de licitació lot 3:

13.637,52 €

1.363,75 €

15.001,27 €

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

ES

2022 19,40 € 0,19 €

Lot 4

Any

Preu /
Hora

Preu /
Km

Berga

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Parcial
hores (IVA
exclòs)

Parcial Km
(IVA
exclòs)

2022 19,40 € 0,19 €

6

106

10

1.164,00 €

201,40 €

1.365,40 €

136,54 €

1.501,94 €

2023 19,40 € 0,19 €

6

106

12

1.396,80 €

241,68 €

1.638,48 €

163,85 €

1.802,33 €

2024 19,40 € 0,19 €

6

106

3

349,20 €

60,42 €

409,62 €

40,96 €

450,58 €

Total pressupost base de licitació lot 4:

3.413,50 €

341,35 €

3.754,85 €
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Lot 5
Preu /
Any
Hora

Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Igualada
Parcial
Parcial Km
hores (IVA
(IVA
exclòs)
exclòs)

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

2022 19,40 € 0,19 €

16

282

10

3.104,00 €

535,80 €

3.639,80 €

363,98 €

4.003,78 €

2023 19,40 € 0,19 €

16

282

12

3.724,80 €

642,96 €

4.367,76 €

436,78 €

4.804,54 €

2024 19,40 € 0,19 €

16

282

3

931,20 €

160,74 €

1.091,94 €

109,19 €

1.201,13 €

Total pressupost base de licitació lot 5:

9.099,50 €

909,95 €

10.009,45 €

Lot 6
Preu /
Any
Hora

Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Jutjat de Pau de Piera
Parcial
Parcial Km
Total (IVA
hores (IVA
(IVA
exclòs)
exclòs)
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

10

176

10

1.940,00 €

334,40 €

2.274,40 €

227,44 €

2.501,84 €

2023 19,40 € 0,19 €

10

176

12

2.328,00 €

401,28 €

2.729,28 €

272,93 €

3.002,21 €

2024 19,40 € 0,19 €

10

176

3

582,00 €

100,32 €

682,32 €

68,23 €

750,55 €

568,60 €

6.254,60 €

AN

Y

2022 19,40 € 0,19 €

Total pressupost base de licitació lot 6:

Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Total (IVA
inclòs)

9.723,30 €

972,33 €

10.695,63 €

11.667,96 €

1.166,80 €

12.834,76 €

414,39 €

2.916,99 €

291,70 €

3.208,69 €

Total pressupost base de licitació lot 7:

24.308,25 €

2.430,83 €

26.739,08 €

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

2023 19,40 € 0,19 €

727

2024 19,40 € 0,19 €

43

10

R

727

43

3

BO

727

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

ES

IVA (10%)

8.342,00 € 1.381,30 €

43

Preu /
Km

Total (IVA
exclòs)

12 10.010,40 € 1.657,56 €

2022 19,40 € 0,19 €

Lot 8
Preu /
Any
Hora

Martorell
Parcial
Parcial Km
hores (IVA
(IVA
exclòs)
exclòs)

R

Lot 7
Preu /
Any
Hora

5.686,00 €

2.502,60 €

Parcial
hores (IVA
exclòs)

Girona
Parcial Km
(IVA
exclòs)

2022 19,40 € 0,19 €

150

2.553

10 29.100,00 € 4.850,70 €

33.950,70 €

3.395,07 €

37.345,77 €

2023 19,40 € 0,19 €

150

2.553

12 34.920,00 € 5.820,84 €

40.740,84 €

4.074,08 €

44.814,92 €

2024 19,40 € 0,19 €

150

2.553

8.730,00 € 1.455,21 €

10.185,21 €

1.018,52 €

11.203,73 €

Total pressupost base de licitació lot 8:

84.876,75 €

8.487,67 €

93.364,42 €

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

3

Lot 9
Any

Preu /
Hora

Blanes
Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Parcial
hores (IVA
exclòs)

Parcial Km
(IVA
exclòs)

2022 19,40 € 0,19 €

20

328

10

3.880,00 €

623,20 €

4.503,20 €

450,32 €

4.953,52 €

2023 19,40 € 0,19 €

20

328

12

4.656,00 €

747,84 €

5.403,84 €

540,38 €

5.944,22 €

2024 19,40 € 0,19 €

20

328

3

1.164,00 €

186,96 €

1.350,96 €

135,10 €

1.486,06 €

Total pressupost base de licitació lot 9:

11.258,00 €

1.125,80 €

12.383,80 €
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Lot 10
Preu /
Any
Hora

Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Figueres
Parcial
Parcial Km
hores (IVA
(IVA
exclòs)
exclòs)

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

2022 19,40 € 0,19 €

18

268

10

3.492,00 €

509,20 €

4.001,20 €

400,12 €

4.401,32 €

2023 19,40 € 0,19 €

18

268

12

4.190,40 €

611,04 €

4.801,44 €

480,14 €

5.281,58 €

2024 19,40 € 0,19 €

18

268

3

1.047,60 €

152,76 €

1.200,36 €

120,04 €

1.320,40 €

Total pressupost base de licitació lot 10:

10.003,00 €

1.000,30 €

11.003,30 €

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

Lot 11
Preu /
Any
Hora

Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

La Bisbal d’Empordà
Parcial
Parcial Km
hores (IVA
(IVA
exclòs)
exclòs)

17

265

10

3.298,00 €

503,50 €

3.801,50 €

380,15 €

4.181,65 €

2023 19,40 € 0,19 €

17

265

12

3.957,60 €

604,20 €

4.561,80 €

456,18 €

5.017,98 €

2024 19,40 € 0,19 €

17

265

3

989,40 €

151,05 €

1.140,45 €

114,05 €

1.254,50 €

Total pressupost base de licitació lot 11:

9.503,75 €

950,38 €

10.454,13 €

Parcial
hores (IVA
exclòs)

Olot
Parcial Km
(IVA
exclòs)

10

2.522,00 €

478,80 €

3.000,80 €

300,08 €

3.300,88 €

12

3.026,40 €

574,56 €

3.600,96 €

360,10 €

3.961,06 €

3

756,60 €

143,64 €

900,24 €

90,02 €

990,26 €

Total pressupost base de licitació lot 12:

7.502,00 €

750,20 €

8.252,20 €

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals
13

252

2023 19,40 € 0,19 €

13

252

2024 19,40 € 0,19 €

13

R

2022 19,40 € 0,19 €

252

BO

Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

ES

Lot 13
Preu /
Any
Hora

AN

Preu /
Km

R

Lot 12
Preu /
Any
Hora

Y

2022 19,40 € 0,19 €

Total (IVA
exclòs)

Santa Coloma de Farners
Parcial
Parcial Km
Total (IVA
hores (IVA
(IVA
exclòs)
exclòs)
exclòs)

IVA (10%)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

Total (IVA
inclòs)

2022 19,40 € 0,19 €

23

389

10

4.462,00 €

739,10 €

5.201,10 €

520,11 €

5.721,21 €

2023 19,40 € 0,19 €

23

389

12

5.354,40 €

886,92 €

6.241,32 €

624,13 €

6.865,45 €

2024 19,40 € 0,19 €

23

389

3

1.338,60 €

221,73 €

1.560,33 €

156,03 €

1.716,36 €

Total pressupost base de licitació lot 13:

13.002,75 €

1.300,27 €

14.303,02 €

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

Lot 14
Any

Preu /
Hora

Sant Feliu de Guíxols
Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Parcial
hores (IVA
exclòs)

Parcial Km
(IVA
exclòs)

2022 19,40 € 0,19 €

7

180

10

1.358,00 €

342,00 €

1.700,00 €

170,00 €

1.870,00 €

2023 19,40 € 0,19 €

7

180

12

1.629,60 €

410,40 €

2.040,00 €

204,00 €

2.244,00 €

2024 19,40 € 0,19 €

7

180

3

407,40 €

102,60 €

510,00 €

51,00 €

561,00 €

Total pressupost base de licitació lot 14:

4.250,00 €

425,00 €

4.675,00 €
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Lot 15
Any

Preu /
Hora

Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Divisió de Lleida)
Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Parcial
hores (IVA
exclòs)

Parcial Km
(IVA
exclòs)

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

2022 19,40 € 0,19 €

33

620

10

6.402,00 € 1.178,00 €

7.580,00 €

758,00 €

8.338,00 €

2023 19,40 € 0,19 €

33

620

12

7.682,40 € 1.413,60 €

9.096,00 €

909,60 €

10.005,60 €

2024 19,40 € 0,19 €

33

620

3

1.920,60 €

2.274,00 €

227,40 €

2.501,40 €

18.950,00 €

1.895,00 €

20.845,00 €

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

353,40 €

Total pressupost base de licitació lot 15:

Lot 16
Any

Preu /
Hora

Lleida
Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Parcial
hores (IVA
exclòs)

Parcial Km
(IVA
exclòs)

150

2.627

10 29.100,00 € 4.991,30 €

34.091,30 €

3.409,13 €

37.500,43 €

2023 19,40 € 0,19 €

150

2.627

12 34.920,00 € 5.989,56 €

40.909,56 €

4.090,96 €

45.000,52 €

2024 19,40 € 0,19 €

150

2.627

8.730,00 € 1.497,39 €

10.227,39 €

1.022,74 €

11.250,13 €

Total pressupost base de licitació lot 16:

85.228,25 €

8.522,83 €

93.751,08 €

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals
13

252

2023 19,40 € 0,19 €

13

252

2024 19,40 € 0,19 €

13

Any

Preu /
Hora

10

2.522,00 €

478,80 €

3.000,80 €

300,08 €

3.300,88 €

12

3.026,40 €

574,56 €

3.600,96 €

360,10 €

3.961,06 €

143,64 €

900,24 €

90,02 €

990,26 €

Total pressupost base de licitació lot 17:

7.502,00 €

750,20 €

8.252,20 €

252

3

BO

Lot 18

Preu /
Km

Jutjat de Pau d’Alcarràs
Parcial
Parcial Km
Total (IVA
hores (IVA
(IVA
exclòs)
exclòs)
exclòs)

R

2022 19,40 € 0,19 €

AN

Preu /
Km

R

Lot 17
Preu /
Any
Hora

3

Y

2022 19,40 € 0,19 €

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

756,60 €

Jutjat de Pau de Rosselló
Parcial
hores (IVA
exclòs)

Parcial Km
(IVA
exclòs)

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

10

176

10

1.940,00 €

334,40 €

2.274,40 €

227,44 €

2.501,84 €

2023 19,40 € 0,19 €

10

176

12

2.328,00 €

401,28 €

2.729,28 €

272,93 €

3.002,21 €

2024 19,40 € 0,19 €

10

176

3

582,00 €

100,32 €

682,32 €

68,23 €

750,55 €

Total pressupost base de licitació lot 18:

5.686,00 €

568,60 €

6.254,60 €

ES

2022 19,40 € 0,19 €

Lot 19
Preu /
Any
Hora

Preu /
Km

Previsió
Previsió
hores
Km
Mesos
mensuals mensuals

Parcial
hores (IVA
exclòs)

Cervera
Parcial Km
(IVA
exclòs)

Total (IVA
exclòs)

IVA (10%)

Total (IVA
inclòs)

2022 19,40 € 0,19 €

4

120

10

776,00 €

228,00 €

1.004,00 €

100,40 €

1.104,40 €

2023 19,40 € 0,19 €

4

120

12

931,20 €

273,60 €

1.204,80 €

120,48 €

1.325,28 €

2024 19,40 € 0,19 €

4

120

3

232,80 €

68,40 €

301,20 €

30,12 €

331,32 €

Total pressupost base de licitació lot 19:

2.510,00 €

251,00 €

2.761,00 €
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Contracte de serveis de transport de personal d’òrgans judicials diversos de Catalunya per a
l’execució de diligències i actes de comunicació judicial
Pressupost base de licitació desglossat per lots (01.03.2022 / 31.03.2024)
Base
42.003,75 €

Import total
46.204,13 €

1.331,00 €
9.470,50 €
3.413,50 €
9.099,50 €
5.686,00 €
24.308,25 €
84.876,75 €
11.258,00 €
10.003,00 €
9.503,75 €
7.502,00 €
13.002,75 €
4.250,00 €

133,10 €
947,05 €
341,35 €
909,95 €
568,60 €
2.430,83 €
8.487,67 €
1.125,80 €
1.000,30 €
950,38 €
750,20 €
1.300,27 €
425,00 €

1.464,10 €
10.417,55 €
3.754,85 €
10.009,45 €
6.254,60 €
26.739,08 €
93.364,42 €
12.383,80 €
11.003,30 €
10.454,13 €
8.252,20 €
14.303,02 €
4.675,00 €

18.950,00 €
85.228,25 €
7.502,00 €
5.686,00 €
2.510,00 €

1.895,00 €
8.522,83 €
750,20 €
568,60 €
251,00 €

20.845,00 €
93.751,08 €
8.252,20 €
6.254,60 €
2.761,00 €

355.585,00 €

35.558,51 €

391.143,51 €

R

R

1 Granollers
Jutjat de Pau de Sant Fruitós del
2 Bages
3 Vic
4 Berga
5 Igualada
6 Jutjat de Pau de Piera
7 Martorell
8 Girona
9 Blanes
10 Figueres
11 La Bisbal d’Empordà
12 Olot
13 Santa Coloma de Farners
14 Sant Feliu de Guíxols
Institut de Medicina Legal i Ciències
Forenses de Catalunya (Divisió de
15 Lleida)
16 Lleida
17 Jutjat de Pau d’Alcarràs
18 Jutjat de Pau de Rosselló
19 Cervera

IVA (10%)
4.200,38 €

Y

Àmbit del lot

AN

Lot

BO

TOTAL pressupost base de licitació:

ES

Contracte de serveis de transport de personal d’òrgans judicials diversos de Catalunya per a
l’execució de diligències i actes de comunicació judicial
Pressupost base de licitació desglossat per anualitats

Anualitat
2022 (01.03.2022 / 31.12.2022)
2023 (01.01.2023 / 31.12.2023)
2024 (01.01.2024 / 31.03.2024)
Total 2022-2024 :

IVA exclòs
IVA (10%)
IVA inclòs
142.234,00 €
14.223,40 €
156.457,40 €
170.680,80 €
17.068,09 €
187.748,89 €
42.670,20 €
4.267,02 €
46.937,22 €
355.585,00 €

Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia

35

35.558,51 €

391.143,51 €

