R/N: SA/CP00034 SA-2021-673

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-673

Unitat
promotora

Subdirecció General de Drogodependències

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1404_Suport educatiu al programa d'intercanvi de xeringues al
Maresme i Barcelonés.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

8.632,20

Valor estimat

8.632,20

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €
0,00

-

8.632,20
-

6 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
La Sub-direcció General de Drogodependències desenvolupa i planifica intervencions de
reducció dedanys per tal de minimitzar l’impacte en la salut del consum de drogues, fent
èmfasi en el consum d’alt risc com és el que es fa per via injectada, ja que comporta un
elevat risc relacionat amb les malalties infectocontagioses, com la provocada pel VIH o el
VHC. El programa d’intercanvi de xeringues ha mostrat la seva eficàcia en la reducció de
la incidència del VIH y la hepatitis C entre les persones que usen drogues per la via
injectada. A Catalunya, el PIX es du a terme a més de 600 punts, i es distribueixen més
d’un milió de xeringues a l’any. Al sector sanitari del Barcelonès Nord i Maresme hi ha 83
punts d’intercanvi i concentra el 52% de les xeringues distribuïdes anualment (Informe PIX
2019) ja que es localitzen dues de les zones obertes de consum més actives del territori
català (el barri de La Mina a St. Adrià del Besòs i el de St. Roc a Badalona).
Des de la Sub-direcció General de Drogodependències es considera necessari
contractar un serveiespecialitzat en intervenció comunitària en drogodependències per
tal de donar suport als punts d’intercanvi del sector, així com intervenir en la mediació i
educació sanitària amb les persones consumidores. Els serveis a implementar son:




Prospecció a zones obertes de consum així com a nous focus de consum que
puguinaparèixer.
Acompanyament i aconsellament a les persones consumidores
Distribució de material pel consum higiènic i preventiu.
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Formació i suport a professionals dins i fora de la xarxa d’atenció a les
drogodependències(CAS, CAP i farmàcies)
Mediació comunitària amb veïnat i altre agents locals

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 el motiu pel qual adjudiquem per tercer any
consecutiu és perquè ASAUPAM és una entitat amb un llarg recorregut en la intervenció
comunitària en drogodependències a tota la zona del Barcelonès Nord i Maresme (baix i
centre), ja que gestiona els recursos de reducció de danys de Badalona i Sta. Coloma, i el
programa d’agents de salut de Mataró. Donat que el PIX es duu a terme de manera
voluntària per gran part dels serveis participants (farmàcies comunitàries i centres d’atenció
primària) es considera fonamental pel bon funcionament que els professionals d’aquests
serveis rebin al seu torn un servei de suport especialitzat. Aquesta entitat ha estat
desenvolupant aquesta tasca durant els darrers tres anys, esdevenint el seu referent
educatiu. Actualment des de la S.G. de drogodependències estem treballant per poder
contractar a través d’un concurs obert aquesta tipologia de serveis arreu del territori.
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
amb que compta per complir les necessitats que es tracta de satisfer a través d'aquest
expedient de contractació.

Determinació del preu del contracte
Per a estimar l’import del contracte s’ha calculat en funció de tres pressupostos demanats a
diferents entitats amb experiència en el sector, la oferta més econòmica determinarà el preu
del contracte.

METZINERES
AIDE
ASAUPAM

Preu sense IVA
8600,50 €
8632,20 €
7988,03 €

Proposta d’utilització de procediment de contractació
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es
proposa adjudicar el contracte pel procediment menor, en funció de tres
pressupostos, adjudicat a l’oferta més econòmica.

METZINERES
AIDE
ASAUPAM

Preu sense IVA
8600,50 €
8632,20 €
7988,03 €
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Proposo adjudicar l’expedient a: ASAUPAM, per presentar l’oferta més econòmica

Anualitats

Import base €

IVA €

2021

7.988,03

0,00

Centre
gestor
SA1404

Partida pressupostària
D/227008900/4140/ 2019

Vist-i-plau

Signatura

Joan Colom i Farran
Sub-director general de Drogodependències
Sub-direcció General de Drogodependències

Carmen Cabezas Peña
Secretària de Salut Pública

Barcelona, 28 de juliol de 2021

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.

