R/N: SA/CP00034 SA-2021-453

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-453

Unitat
promotora

Subdirecció General de Promoció de la Salut

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1403 Suport en el desenvolupament de Recursos Pedagògics online
per a professionals que treballin en l’educació sexual en joves.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

14.900,00

Valor estimat

14.900,00

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €
0,00

-

14.900,00
-

3 Mesos
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Justificació de la necessitat de contractar
La promoció de la salut sexual és una de les línies estratègiques d’intervenció de la
subdirecció general de promoció de la salut i en especial l’adreçada a la població adolescent
en general i la més vulnerable en particular, aixoplugada pel Pla de Salut i el Pla
Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) de salut en totes les polítiques. En aquest
sentit, el rol del professional és bàsic i vital, per la qual cosa ha de disposar no només d’una
formació adequada, sinó també d’instruments que l’ajudin a desenvolupar la seva tasca.
El projecte consolidat de Suport en el desenvolupament del Centre de Documentació i
Recursos Pedagògics en Salut Sexual on line adreçada als professionals és fonamental,
per tal tenir l’accés a informació sobre material i dinàmiques d’actuació amb prou evidència
científica i actualitzades en el temps per assegurar el suport i l’efectivitat de les activitats.
Les tasques principals que es duent a terme són :
-Zona Pedagògica per a joves, espai on es recopilen materials i recursos per treballar
diversos aspectes de la sexualitat amb joves
-Zona Pedagògica per a persones amb diversitat funcional, espai on es recopilen materials
i recursos per treballar diversos aspectes de la sexualitat amb persones amb diversitat
funcional
-Dinàmiques educatives, propostes preparades per ser aplicades en diferents espais. Son
dinàmiques similars a les que s’utilitzen a les nostres intervencions, estan pensades per
durar una o dues hores i consten de material complementari
-Butlletins electrònics, difusió mensual a través del correu electrònic on s’incorporen
documents pedagògics rellevants, dinàmiques renovades, marc teòrics per aprofundir en
temàtiques concretes, entrades noves del blog del Kit del Plaer, etc.
-Assessoraments a professionals, servei presencial/online personalitzat on es resolen
dubtes i s’orienta sobre treballs, estudis o realització d’activitats d’educació sexual.
-Formació dels equips educatius dels Centres de Justícia Juvenil per implementar el
programa d’educació sexual entre joves
-Guies pedagògiques temàtiques per a professionals que vulguin treballar l’educació sexual
feminista amb adolescents i joves, les guies inclouen dinàmiques i recursos.
En aquest sentit, el motiu de la contractació d’exclusivitat és perquè no existeix en el nostre
entorn d’un Centre de Documentació i Recursos Pedagògics en Salut Sexual que pugui
donar aquest servei i que requereix d’una continuïtat en la seva tasca.
L’entitat SidaStudi, compleix els requisits de rigor científic i solvència contrastada, per
requerir dels seus serveis i posar-los a disposició dels professionals.
En aquesta contractació es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb
idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius previst en l'article 159.1.3 de la
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni,el motiu de la repetició per tercer any
consecutiu és perquè no existeix en el nostre entorn d’un Centre de Documentació i
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Recursos Pedagògics en Salut Sexual que pugui donar aquest servei i que requereix
d’una continuïtat en la seva tasca.
La contractació esmentada està justificada degut a la insuficiència de mitjans de que
disposa el Departament, la falta d'adequació, així com la no conveniència d'ampliació dels
mitjans personals i materials amb que compta per complir les necessitats que es tracta de
satisfer a través d'aquest expedient de contractació.

Determinació del preu del contracte
Segons pressupostos

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor en funció de tres pressupostos, proposat a l’oferta més econòmica
Creación Positiva
Assoc..Pl.Familiar i
Catalunya i Balears
Sidastudi

G62659230
G08914475

14.975€
14.950€

G58433756

14.900€

Altres requisits del contracte
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es proposa
adjudicar el contracte pel procediment menor.

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

14.900,00

0,00

SA1403

D/227001300/4140/0000

Carmen Cabezas Peña
Secretària de Salut Pública
Per resolució SLT/2029/2020, de 31 de juliol, de delegació de competències en matèria de contractes menors i
gestió econòmica de la persona titular de la Secretaria General del Departament de Salut en diversos òrgans del
Departament.
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