Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil

Informe per el qual es justifica la proposta de formalització d’un expedient de
contractació per procediment menor per l’any 2022 amb idèntic objecte i destinatari
durant tres anys consecutius.

D’acord amb l’article 159 de la Llei 5/2017 de 28 de març de Mesures Fiscals,
Administratives, Financeres i del Sector Públic per el qual s’estableixen noves mesures per
promoure la lliure concurrència i la prevenció del frau en la contractació pública de la
Generalitat i del seu sector públic i s’ha de justificar la formalització de contractes menors
superiors a 5.000,00 euros (IVA exclòs) amb idèntic objecte i destinatari durant tres anys
consecutius.
Es preceptiu i, alhora, necessari, que la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i
Justícia Juvenil (DGEPCJJ) ofereixi tallers sòcio-educatius i formatius als menors i als joves
interns per ordre judicial als Centres Educatius, que són de la seva competència (Articles 15,
19.d) i 20.b), entre d’altres, de la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de Justícia Juvenil).
Els Centres Educatius dependents de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i
Justícia Juvenil, necessiten disposar de materials per poder impartir els tallers educatius
dels Centres Educatius per l’any 2022, destinat als menors i joves interns.
El Centre Educatiu Oriol Badia disposa d’una granja amb el mínim d’animals necessaris per
a portar a terme l’activitat educativa (rucs, ovelles, cabres, gallines, conills, galls d’indi...) i
d’un hort, que serveixen per poder realitzar el taller de granja i d’horticultura per tal que els
interns treballin i aprenguin el funcionament d’una granja, la cura i responsabilitat dels
animals i la gestió d’un hort.
En aquest sentit, els anys 2020 i 2021 es va subministrar el material necessari mitjançant la
formalització d’un expedient de contractació per procediment menor, d’acord amb el següent
detall:
-

Any 2020. Adjudicació de contracte de subministrament de material per al taller de
granja i hort durant l’any 2020 (expedient JU-2020-4) per procediment de contracte
menor promogut per CE ORIOL BADIA, amb un import base de 6.843,33 € (7.523,51
€ IVA inclòs) per un període d’un any. Empresa adjudicatària MEOL 1-4, SCP amb
NIF: J55743199.

-

Any 2021. Adjudicació de contracte de subministrament de material per al taller de
granja i hort del Centre Educatiu Oriol Badia durant l’any 2021 (Expedient: JU-2021383) per procediment de contracte menor promogut per CE ORIOL BADIA, amb un
import de 7.217,89 € (8.035,70 € IVA inclòs) per període d’un any. Empresa
adjudicatària MEOL 1-4, SCP amb NIF J55743199.

Així doncs, es dona el supòsit de contractes menors amb idèntic objecte i destinatari durant
tres anys consecutius, atès que per a l’any 2022 s’ha promogut des del CE ORIOL BADIA
un nou contracte menor per al subministrament de material per al taller de granja i hort i
l’empresa proposada com a adjudicatària és MEOL 1-4, SCP amb NIF: J55743199, d’acord
amb el criteri d’oferta econòmica més avantatjosa i la disponibilitat de tot el material
sol·licitat.
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Ofertes presentades:
Amb data 21/09/2021 es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública l’anunci de
licitació de l’expedient de contractació menor de subministrament de material (farratge,
pinso, planter i complements) per a la realització del taller de granja i hort del Centre
Educatiu Oriol Badia durant l'any 2022, indicant un pressupost de licitació de 8.604,00 €
sense IVA i un termini fins el 13-10-2021, a les 14 hores, per a la presentació d’ofertes.
Transcorregut aquest termini s’ha rebut l’oferta següent:
-

L’empresa MEOL 1-4, SCP, amb NIF J55743199 i domicili social a Carretera de
Tarragona, 20, CP 43800 - Valls (Tarragona), i amb objecte social “venda de
productes per a l’agricultura i ramaderia”, va lliurar oferta amb pressupost i
declaració responsable per a persona jurídica/física en data 28/09/2021, dins del
termini assenyalat. El pressupost presentat, segons el model publicat, inclou la
totalitat del material demanat, amb un import base de 8.100,76 € sense IVA, per
tant per sota del pressupost de licitació.

Per tant, segons el criteri de tenir la disponibilitat de la totalitat i quantitat de materials i el
criteri de l’oferta més avantatjosa econòmicament, tenint en compte que només s’ha
presentat l’oferta proposada com a adjudicatària, que inclou la totalitat de materials i que
l’import està per sota del pressupost de licitació, correspon adjudicar per l’any 2022 aquest
subministrament a l’empresa MEOL 1-4, S.C.P. amb CIF: J55743199.

La directora del Centre Educatiu Oriol Badia
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