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INFORME ACREDITATIU DE LA INSUFICIENCIA DE MITJANS PROPIS PER PRESTAR PER
PART DE L’ADMINISTRACIÓ ELS SERVEIS DE TRANSPORT DE MOSTRES I DE PAQUETERIA
PER A L’INSTITUT DE MEDICINA LEGAL I CIÈNCIES FORENSES DE CATALUNYA (EXP. GEEC
JU 2020 59).

La prestació de serveis de transport de mostres biològiques per als estudis complementaris
medicoforenses i de transport dels objectes personals dels finats als quals s’han efectuat autòpsies és
una necessitat de l’Administració de Justícia de Catalunya pròpia de l’activitat de l’Institut de Medicina
Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) i la seva satisfacció és una finalitat institucional
que ha de ser atesa pel Departament de Justícia en el marc de les seves competències. Es tracta
d’una necessitat estructural, quotidiana i contínua al llarg del temps i els recursos dedicats a la seva
atenció constitueixen una despesa recurrent del Departament de Justícia.
Les prestacions que cal dur a terme respecte als serveis de transport de mostres biològiques des
dels Centres de Patologia Forense, els Serveis de Clínica Mèdicoforens e o els òrgans judicials amb
destinació als laboratoris forenses de l’IMLCFC, a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències
Forenses o altres centres cambres i les prestacions que cal dur a terme respecte al transport
objectes personals des de les seus dels centres de patologia forense de Barcelona i Lleida fins al
jutjat d’origen (o a la inversa), requereixen disposar dels mitjans materials i humans que es detallen a
continuació:
-

Una flota de vehicles suficient i amb els requisits necessaris exigits per efectuar els transports que
són objecte del contracte dins dels terminis exigits. Per a la realització del transport de mostres
biològiques caldrà comptar amb la certificació que correspon a aquesta modalitat de transport.

-

Acumuladors de fred pel transport de mostres refrigerades, gel sec pel transport de mostres
congelades i embalatges homologats aptes per realitzar el transport de les mostres biològiques
complint les instruccions ADR (Agreement on Dangerous Goods by Road: Acord Europeu relatiu
al Transport Internacional de Mercaderies per Carretera) respecte al transport de substàncies
infeccioses i mostres biològiques de forma que el trasllat es realitzi en les condicions de seguretat
exigides per la norma i puguin lliurar-se les mostres en les mateixes condicions en què van ser
entregades mantenint la cadena de custòdia.

-

Mitjans de comunicació i altres mitjans materials de suport per a la realització de l’execució.

-

Personal suficient per efectuar les recollides, transports i lliuraments de mostres i altres efectes,
que haurà de comptar amb formació en matèria d’ADR per al transport de mostres biològiques.

-

Personal responsable de la coordinació tècnica de l’execució que vetlli per la cobertura del servei
i per la seva bona marxa i disposició d’una persona amb el rol l’interlocutor habitual amb
l’administració per resoldre tots aquells aspectes vinculats a l’execució de les tasques
encarregades.

El Departament de Justícia no disposa en la seva organització de professionals propis especialistes
que puguin realitzar les tasques descrites de recollida, transport i lliurament de mostres i efectes.
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El Departament de Justícia tampoc compta amb els mitjans materials descrits (flota de vehicles,
embalatges i altres mitjans tècnics i de suport) per dur a terme l’execució de forma satisfactòria i
conforme estableix la normativa aplicable.
En qualsevol cas, no seria una opció econòmica rendible atendre amb mitjans propis del Departament
de Justícia les necessitats de transport de mostres biològiques per als estudis complementaris
medicoforenses i de transport dels objectes personals dels finats als quals s’han efectuat autòpsies
pròpies de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya quan les empreses privades
poden arribar a comptar amb condicions i mitjans que els permetin organitzar en el marc de la seva
activitat de negoci la gestió del personal qualificat necessari i disposar dels mitjans i de la logística
dels serveis requerits en l’objecte d’aquesta contractació en unes condicions òptimes d’estalvi de
costos que no es podrien reunir anàlogament amb l’establiment d’un servei propi per part de
l’administració, de forma que l’optimització de costos assolida pel sector privat podrà repercutir en la
presentació d’ofertes competitives a l’administració, la qual podrà abonar contraprestacions amb
condicions econòmiques menys oneroses que les requerides per l’establiment d’un servei propi amb
el qual no compta actualment.
Vist l’anterior i d’acord amb el previst en el punt e) de l’apartat 4 de l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, la insuficiència de disposició de mitjans propis del
Departament de Justícia per prestar els serveis requerits acreditada en aquest informe justifica que la
Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, com a unitat promotora, proposi la celebració
del contracte administratiu de serveis (Exp. GEEC–JU-2020-59) amb la finalitat d’adjudicar a un
empresari particular amb capacitat i solvència adients el contracte que té per objecte la prestació dels
serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses
de Catalunya.
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