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INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS EXPEDIENT 27/2022/CMENORS
-

TIPUS:(1) Serveis

-

OBJECTE: servei que doni suport al Pla Local en Drogues i Pantalles per
l’elaboració del Pla de Promoció de la Salut per infants i joves de Montcada i
Reixac

-

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:(2) Des del Pla Local en
Drogues i Pantalles s’ha vist la necessitat d’elaborar un Pla de Promoció de la
Salut per infants i joves de Montcada i Reixac al mateix temps que poder donar
suport al servei PASSA en l’atenció directa en aquelles accions vinculades a la
promoció de la salut d’infants i joves en els àmbits de salut emocional, alimentació
saludable i salut afectivo sexual.
Atès la publicació de la licitació amb data del 25-01-2022, convocada per a
contractar un servei que doni suport al Pla Local en

Drogues i Pantalles per

l’elaboració del Pla de Promoció de la Salut per infants i joves de Montcada i
Reixac i al mateix temps doni suport al PASSA en l’atenció directa i les accions de
promoció de la salut d’infants i joves en els àmbits de salut emocional, alimentació
saludable i salut afectivo sexual, amb un termini màxim per presentar propostes
fins el 01-02-2022.
Atès la recepció de 3 propostes per participar en aquesta convocatòria,
presentades a termini.
Atès que valorades les propostes, la presentada per Fundació Salut i Comunitat
demostra un llarg recorregut, reconegut com a entitat de caràcter social, amb
experiència

en

prevenció,

intervenció

i

sensibilització

sobre

diverses

problemàtiques sanitàries i socials que afecten, especialment, a col·lectius en risc
o en situació d'exclusió social des de l’any 1999.
Atès que la proposta presentada per Fundació Salut i Comunitat demostra
experiència i bona pràctica en la gestió de Punts d’Assessorament i Informació de
salut i en el desenvolupament de projectes i plans.

CM01c

Escollim la proposta de l’entitat Fundació Salut per a l’execució d’aquest contracte.
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- PREU DEL CONTRACTE SENSE IVA: 14.999,00 euros
- TIPUS D’IVA:(3) 10,00 %
- PREU DEL CONTRACTE AMB IVA: 16.498,90 euros
- PRESSUPOST LIMITADOR EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS:(4) □ sí

x no

- PRESSUPOST AMPLIABLE EN UN _____ %(5)
- TIPUS DE DOCUMENT COMPTABLE:AD
- PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:
412/23100/22609

Pla

Local

sobre

Drogues

i

Addiccions

- NOMBRE D’OFERTES PRESENTADES: 3
- ADJUDICATARI DEL CONTRACTE: FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
- NIF ADJUDICATARI: G61878831
- DATA PREVISTA INICI DE CONTRACTE: 15/02/2022
- DATA PREVISTA FINAL DE CONTRACTE: 31/12/2022
- HI HA TRACTAMENT DE DADES: (9 x SÍ
- HI HA RISCOS LABORALS: (10) □ SÍ

X NO
x NO

- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Meritxell Font
Es fa constar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació, ni sobre el fraccionament de contractes.
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(1) Marcar allò que correspongui. En el cas de contractes mixtes, la naturalesa del
contracte vindrà determinada per la prestació més important des del punt de vista
econòmic
(2) Caldrà assenyalar breument les necessitats municipals que es pretenen cobrir amb
el contracte. En el cas de contractes de serveis, caldrà justificar la insuficiència de
mitjans.
(3) Caldrà indicar si es tracta del 4%, 10%, 21% o, si escau, si concorre un motiu
d’exempció de l’IVA
(4) És pressupost limitador quan es tracti de subministrament de béns o prestació de
serveis a executar de forma successiva i per preu unitari, sense que sigui possible en
el moment de fer el contracte determinar-ne exactament el volum total, per subordinarse aquest a les necessitats municipals
(5) Si es tracta d’un pressupost limitador, pot ampliar-se en funció de necessitats
imprevistes. En aquest cas, cal indicar el percentatge màxim d’ampliació, tenint en
compte que l’import total del contracte no podrà excedir del límit màxim per als
contractes menors, ni incomplir les regles per a la selecció del contractista. Quan es
faci l’ampliació, caldrà tramitar el corresponent document ADC
(6) Si es tracta d’un document AD, cal annexar-hi el pressupost. Si es tracta d’un
document ADOF, cal annexar-hi la factura
(7) En el cas que el preu del contracte excedeixi de 9.000 € més IVA, caldrà tramitar el
procediment C) de la Instrucció de contractació
(8) La durada del contracte en cap cas podrà excedir d’1 any
(9) Si hi ha tractament de dades, el contractista haurà de signar el model de clàusules
contractuals entre el responsable del tractament i l’encarregat del tractament
(10) Si hi ha riscos laborals, el contractista haurà de d’aportar la documentació
preceptiva en matèria de prevenció de riscos laborals
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