INFORME SOBRE L’OBERTURA D’UN NOU PERIODE PER A LA PRESENTACIÓ
D’OFERTES PER A CONTRACTAR UNA FORMACIÓ PER A DIPUTATS SOBRE
RACISME INSTITUCIONAL
Informació sobre l’expedient
Contractació:

Formació per a diputats sobre racisme institucional.

Número d’expedient:

PARLC-2021-234

Antecedents
Davant la necessitat de contractació i atesa la manca de mitjans propis, el Departament de
Recursos Humans, va licitar la contractació dels serveis de formació per a organitzar i
impartir un curs sobre racisme institucional per als diputats del Parlament de Catalunya,
amb la finalitat que es portés a terme les setmanes del 22 i 29 de novembre de 2021.
En l’expedient d’aquesta contractació menor hi consta l’informe de necessitat del director de
Govern Interior, de data 27 d’octubre de 2021, per tal d’organitzar i impartir aquest curs
amb un import de licitació de 800 euros.
Els plecs per la presentació i valoració de les ofertes es van publicar el 28 d’octubre de 2021
a la plataforma de serveis de contractació pública obrint-se un termini de 15 dies naturals
per a la presentació de les ofertes telemàtiques. Transcorregut aquest termini es constata
que no s’ha rebut cap oferta a la Plataforma de serveis de contractació pública.
L’abast i la descripció de la contractació consta de:
a) La proposta formativa ha d’incloure en el contingut les causes, les dimensions i les
conseqüències del racisme estructural.
b) La formació es planteja en dues sessions d’una hora i mitja cadascuna:
b.1) Primera sessió
— El racisme quotidià i el racisme institucional
• Microracisme, humor i vocabulari.
• Conseqüències d’estar en situació administrativa irregular.
b.2) Segona sessió
― El racisme social
• Empadronament, salut i segregació escolar.
• Discriminació laboral.
— Xenofòbia i racisme
• Com afecten els discursos d’odi en l’odi al carrer?.
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L’estimació econòmica de la licitació té en compte la preparació, l’organització i la impartició
de dues sessions d’una hora i mitja i la confecció de materials i es considera adequada als
preus de mercat.

Fonaments
Per tal de poder oferir la dita formació als diputats sobre racisme institucional la direcció de
Govern Interior considera oportú obrir un nou el termini de presentació d’ofertes, vist que
es mantenen les necessitats de contractar-lo.
Les condicions per a poder presentar l’oferta s’estableixen en el document de petició d’ofertes
que es publicarà a la plataforma de serveis de contractació pública i que, per tal de promoure
la màxima concurrència, tindrà un termini de presentació més ampli que l’anterior.

Conclusions
En virtut de l’assenyalat, es considera oportú publicar novament a la plataforma de serveis
de contractació pública el document per a la presentació d’ofertes telemàtiques d’aquesta
contractació dels serveis de formació per a diputats sobre racisme institucional i ampliar-ne
el seu termini de presentació d’ofertes.

Ferran Domínguez Garcia
Director de Govern interior
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