R/N: SA/CP00034 SA-2021-364

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-364

Unitat
promotora

Subdirecció General de Promoció de la Salut

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1403 Persones gitanes Acompanyament sociosanitari i Promoció de la
Salut

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

14.957,28

Valor estimat

14.957,28

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €
0,00

-

14.957,28
-

9 Mesos
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Justificació de la necessitat de contractar
La situació d’una part significativa de la població Gitana en el nostre context
és d’una vulnerabilitat o exclusió socioeconòmica severa, que requereix
una intervenció decidida i mantinguda. Aquestes condicions, que s’han
reproduït de manera històrica, segueixen fent necessari una aposta
decidida per la intervenció, des d’una perspectiva preventiva i de resposta
a les necessitats de totes les persones que conviuen als barris, però també
des de l’exigència de caminar cap al compliment de drets fonamentals que
en cap cas una societat desenvolupada pot renunciar a assolir.
Com per a qualsevol altra població, la salut és pels gitanos i les gitanes un
àmbit especialment relacionat amb la concepció de la vida i les formes
socioculturals d’entendre’s i relacionar-se amb l’entorn. És, també, un àmbit
molt sensible a les situacions de desigualtat socioeconòmica, el marc legal
i la seva expressió quotidiana, els prejudicis i d’altres aspectes estructurals.
En aquest sentit, la situació de part de la població gitana presenta unes
particularitats que van més enllà de la diversitat que en general es pot trobar
en el nostre context respecte a les pràctiques d’accés i ús del Sistema
Sanitari, l’adaptació de la població i del propi sistema o el conjunt de
concepcions en torn a la salut:
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.
S’adjunta informe addicional
Determinació del preu del contracte
Segons pressupost

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Altres requisits del contracte

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

14.957,28

0,00

SA1403

D/227008900/4140/0000
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Josep Maria Argimon Pallàs.
Secretari de Salut Pública
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