R/N: SA/CP00034 SA-2021-484

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-484

Unitat
promotora

Subdirecció General de Protecció de la Salut

Procediment

Contracte menor

Objecte

L'objecte d'aquesta contractació és aportar la formació necessària per
capacitar els nostres inspectors en les tècniques d'auditoria específiques
per al sector de la carn i dels productes de la pesca. Aquesta formació
especialitzada i actualitzada que es pretén impartir és imprescindible en
les actuacions de control oficial que realitzen diàriament els nostres
inspectors i principalment per fer front a les auditories de la Comissió
Europea i de països tercers.
La formació serà a través de la realització de cursos on line i es centren
en l'àmbit de les tècniques d'auditoria aplicada a productes carnis curats i
productes de la pesca fumats amb l'aportació de casos pràctics elaborats
a partir de les dades disponibles a la Sub-direcció General de Seguretat
Alimentària i Protecció de la Salut sobre les no conformitats detectades en
actuacions de control oficial, així com de l'estudi exhaustiu de les causes i
perills detectats en les alertes alimentàries.
A partir de l'estudi de les incidències detectades (alertes, no conformitats),
s'ha proporcionat material de casos pràctics als inspectors.
Aquesta contractació també inclou la preparació del material formatiu i
realització de diverses sessions de cursos on line relatius a tècniques
d'anàlisis de l'APPCC i prerequisits, per garantir la formació obligatòria i
bàsica del personal que s'ha incorporat recentment a l'organització
Finalitzades les sessions on line de cada curs on s'han impartit els
continguts de la formació, es portarà a terme una avaluació dels
coneixements adquirits per part dels assistents per confirmar l'ús
d'aquests coneixements en la realitat laboral i assolir el certificat
d'assistència i aprofitament corresponent. També s'elaboraran informes
d'avaluació final del curs amb el detall dels aspectes més rellevants
treballats durant la formació.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

13.800,00

Valor estimat

13.800,00

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

2.898,00
-

16.698,00
-

8 Mesos
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Justificació de la necessitat de contractar
Aquesta formació ha estat contractada a la Sra. Mònica Saltor, persona externa a
l’organització, atès que es tracta d’una auditora independent amb més de 25 anys
d’experiència fent auditories en tots els sectors alimentaris. Aquesta persona està formada
i es experta en totes les tècniques d’auditoria i també en totes les normes de seguretat
alimentària com son: BRC, ISO, IFS.
Hem d’afegir també que s’ha contractat aquesta persona externa perquè no hi ha
disponibilitat interna dels nostres tècnics que puguin compaginar les tasques pròpies que
tenen assignades amb portar a terme aquest tipus de formació. Es necessita molta
especialització, dedicació exclusiva i actualització constant de coneixements.
Aquesta formació s’ha de preparar i impartit durant els mesos de maig fins desembre de
2021.
La formació inclou:


Formació específica dels nostres inspectors per millorar les tècniques de les
auditories amb un abordatge de casos pràctics i revisió dels autocontrols, en els
àmbits:
- De les empreses que elaboren productes carnis crus curats
- De les empreses que elaboren productes de la pesca fumats



Formació bàsica d’APPCC i prerequisits per formar als inspectors que s’han
incorporat recentment a l’organització i no disposen d’aquesta formació bàsica
obligatòria.

Cada curs consta de 4 sessions on line on s’imparteixen els continguts teòrics i pràctics
relacionats amb l’àmbit dels curs. Finalitzades aquestes sessions s’avaluarà l’assoliment
dels coneixements per part dels assistents i s’elaborarà un informe d’avaluació del curs.
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, i la motivació perquè es repeteix és la aportació de
la formació necessària per capacitar els nostres inspectors en les tècniques d'auditoria
específiques per al sector de la carn i dels productes de la pesca. Aquesta formació
especialitzada i actualitzada que es pretén impartir és imprescindible en les actuacions de
control oficial que realitzen diàriament els nostres inspectors i principalment per fer front a
les
auditories
de
la
Comissió
Europea
i
de
països
tercers.

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.
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Determinació del preu del contracte
S’han sol·licitat pressupostos als següents proveïdors:
Proveïdor

Oferta econòmica (iva no inclòs)
13.800,00
13.995,00

Mònica Saltor
Guillem Serrano

S’ha escollit a Mònica Saltor perquè és el proveïdor amb el preu més baix.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Es tramita com a contracte menor en funció de la quantia

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

13.800,00

2.898,00

SA1402

D/226001100/4140/0000

Sub-directora general de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut
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