R/N: SA/CP00034 SA-2021-542

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-542

Unitat
promotora

Subdirecció General de Promoció de la Salut

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1403 Assessorament tècnic servei de salut maternoinfantil

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

5.000,00

Valor estimat

5.000,00

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

1.050,00
-

6.050,00
-

8 Mesos

Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon 93 227 29 00
Telefax 93 227 29 51
E-mail: contractacio.salut@gencat.cat
Web: http://www.gencat.cat/salut/
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Justificació de la necessitat de contractar
Justificació de la necessitat de contractar Al Servei de Salut Maternoinfantil, necessitem
les tasques d’assessorament tècnic de l’Associació Catalana de Llevadores en el marc de
les activitats i programes d’educació maternal i d’assessorament tècnic dins l’àmbit de la
promoció de la lactància materna, així com la col·laboració en tasques d’avaluació dels
diferents programes del Servei de Salut Maternoinfantil. L’ACL es única a Catalunya, i es
tracta d’una associació que representa a gairebé totes les/els professionals implicades en
el seguiment de l’embaràs, part i puerperi amb un grau d’expertesa molt important en els
temes que té assumits com a funcions el Servei de Salut Maternoinfantil

Determinació del preu del contracte
Segons preu de mercat i pressupost

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor

Altres requisits del contracte
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.
Donat que és la única associació a Catalunya i es tracta d’una associació que representa
gairebé totes les/els professionals implicades en el seguiment de l’embaràs, part i puerperi
amb un grau d’expertesa amb aquests temes, no es demanen més pressupostos.
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.

Proposta d’adjudicació
Es proposa a l’Associació Catalana de Llevadores
Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

5.000,00

1.050,00

SA1403

D/227001300/4140/0000

Josep Maria Argimon Pallàs
Secretari de Salut Pública
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