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

Expedient

Serveis Territorials a Girona

JU-2022-104

Modalitat

Tipus de contracte

Contracte públic

Procediment

Menor

Serveis

Títol (objecte)

Servei de manutenció, allotjament i transport dels membres dels Jurats Populars celebrats a Palau de Ju
Codi CPV (grup, classe i categoria)

55110000-4 Servicios de alojamiento hotelero
Import base (€)

11.023,76 €

Pressupost de licitació
Valor estimat
Termini d’execució

IVA (€)

€ 1.102,38

Import total (€)

12.126,14 €

€ 11.024
Des del dia 1 de gener de 2022

fins al dia 30 de juny de 2022

Des de la data d'adjudicació del contracte fins al dia

Objecte del contracte
Servei de manutenció, allotjament i transport dels membres dels Jurats Populars en les causes que
hagin de celebrar-se a Palau de Justícia de Girona, segons les necessitats que es derivin dels
procediments judicials en els que intervingui el Jurat Popular.

Justificació de la necessitat de contractar
Dins de l’activitat habitual de l’administració de justícia, alguns procediments requereixen que
l’enjudiciament recaigui sota la competència del Jurat Popular, en virtut de l’establert en la Llei
Orgànica 5/1995, de 22 de maig, del Tribunal del Jurat.
La necessitat de constitució del Jurat Popular, quan procedeix atenent al tipus penal objecte
d’enjudiciament, està circumscrita a les Audiències Provincials de Catalunya.
En l’article 6 del Reial Decret 385/1996, d’1 de març, que regula el règim retributiu i indemnitzacions
de l’exercici de les funcions de jurat, es preveu que les despeses d’allotjament i manutenció dels
membres del Jurat Popular seran gestionats mitjançant empreses de serveis pel Ministeri de Justícia
i Interior (el Departament de Justícia té assignada aquesta funció que el Reial Decret vincula al
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Ministeri en virtut dels traspassos de competències de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de
Catalunya).

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 30 de juny de 2022
El termini d'execució del contracte serà des del dia 1 de gener de 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:

Hotel Ibis Budget
Hotel Costabella
Hotel Ultònia
Hotel Peninsular
Hotel CMC Girona
Hotel URH Managament-Hilton
Pressupostos detallats
Empresa

Oferta sense IVA

IVA

11.023,76 €

1.102,38 €

Hotel URH Managament-Hilton

Total

12.126,14 €

Valoració de les ofertes (incloent-hi la seleccionada)
S’ha demanat pressupost a sis hotels de Girona ciutat, dels quals tres no han respost a la nostra
petició de pressupost i dos han respost en sentit desestimatori. L’únic hotel que ens ha passat un
pressupost és l’hotel URH Managament-Hilton.

Proposta d'adjudicació
Un cop valorades les ofertes presentades, es proposa l’adjudicació d’aquest expedient a l’empresa
Hotel URH Managament-Hilton
per 11.023,76 €
sense IVA, 12.126,14 €
amb l'IVA inclòs,
atès que és l’oferta millor valorada en relació qualitat-preu, per dur a terme l’actuació que ens
ocupa.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Dades del proveïdor proposat
Nom o raó social

Telèfon

Hotel URH Managament-Hilton

972414600

Tipus de document

Núm. de document

Correu-e

NIF

B65997579

jnaspreda@urh-hoteliers.com

Dades econòmiques del contracte
L'import de la despesa proposada anirà a càrrec de la partida pressupostària
D/ D/227008915/2111/0000

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:

l’empresa proposada ja va ser contractada amb anterioritat pel mateix objecte en l’exercici
pressupostari de l’any 2021 (2n semestre), però vista la negativa de les altres empreses
consultades, ens veiem obligats a proposar-la novament.
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