SA-2021-739

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-739

Modalitat

Unitat promotora

Direcció General de Planificació en Salut

Procediment

Contracte menor

Objecte

Suport a la redacció i correcció d’articles científics relacionats amb el procés
d’avaluació del model d’Atenció Integrada en àmbit domiciliari.

Import base €
Pressupost licitació

14.760,00

Valor estimat

14.760,00

Termini d'execució

Tipus

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

3.099,60
-

17.859,60
-

5 mesos

Justificació de la necessitat de contractar

El desplegament del procés detenció integrada a domicili dins del marc del Pla d’Atenció
Integrada Social i Sanitari (PAISS), constitueix un element referencial i d’alt valor pel sistema
sanitari, de serveis socials i d’atenció a les persones a Catalunya que inclouen un conjunt de
projectes que contribueixen a un procés de transformació alineat amb altres programes que
tenen lloc en altres països desenvolupats del nostre entorn i comparables a les millors
polítiques públiques d’atenció a les persones a domicili de països referents que estan
treballant en aquestes àrees de coneixement abordades.
Així mateix, tant important és l’elaboració i generació de productes d’alta qualitat i valor pels
ciutadans de Catalunya, com la contribució a un procés d’internacionalització i visibilització de
les característiques claus, resultats, metodologies emprades i anàlisis comparatius d’elements
específics i singulars de la nostra estratègia. Això implica treballar amb la informació generada
i disponible al nostre sistema per a dur a terme la publicació periòdica de resultats clars en el
marc de revistes mèdiques internacionals d’avaluació per parells i de referència de l’atenció
integrada en l’àmbit domiciliari.
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Aquesta visualització i publicació de resultats, que han de ser avaluats de forma independent
i internacional, permet que els resultats de les polítiques públiques interdepartamentals i
intersectorials propis del Departament de Salut i el Departament de Drets Socials siguin
avaluades, comparades i mostrades de forma objectiva en l’àmbit científic amb l’objectiu de
mostrar els resultats d’impacte que produeixen en el procés d’atenció a les persones.
Dins d’aquesta etapa de consolidació dels treballs iniciats amb el PAISS, especialment en
l’àmbit de l’atenció domiciliària com política pública emergent i a consolidar en la situació de
post pandèmia, la comunicació de resultats ha de constituir una prioritat dins de la pròpia
estratègia dels nostres programes i plans que requereixen de la disponibilitat de recursos per
poder dur a terme l’elaboració de materials que puguin estar disponibles en publicacions
científiques amb factor d’impacte que contribueixin a la disseminació dels resultats dels
nostres programes. Aporta un element de transparència i d’internacionalització que reforça
l’impacte esperat d’aquests.
És per aquest motiu, donat que la comunicació de resultats en el marc de revistes i congressos
internacionals és avui en dia un àmbit especialment exigent en el que el material que s’ha de
realitzar ha de complir amb tot rigor els màxims criteris de transparència, rigurositat,
llenguatge precís, que és necessari poder comptar amb el suport extern especialitzat en
aquest tipus de tasca que contribueix a reforçar aquesta estratègia, donada la
professionalització d’aquestes empreses que ens permet elevar la qualitat i l’eficiència en la
redacció de publicacions, la revisió del “state of the art” i evidència prèvia sobre el tema, l’ús
de l’anglès científic com a requeriment en l’acceptació d’aquestes publicacions, l’adequació
de la redacció a la tipologia de revista seleccionada, així com l’augment de la probabilitat de
que aquestes comunicacions puguin ser acceptades en revistes científiques de prestigi amb
alt factor d’impacte.
Encàrrec
L’encàrrec que es fa és la redacció de tres articles. Els continguts abordats en els articles
serien:
Primer article:
Es durà a terme una descripció de les característiques i el perfil d’utilització de serveis sanitaris
i socials de les persones amb serveis concurrents d’atenció domiciliària sanitària i SAD
Dependència
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Segon article:
Es durà a terme un anàlisi d’impacte en poblacions de territoris ateses en model amb nivell
mig-alt d’atenció integrada sanitari i social en el domicili en comparació a territoris amb un
model amb nivell integració baix

Tercer article:
Es durà a terme una descripció de les característiques i el perfil d’utilització de serveis sanitaris
i socials de les persones amb serveis de SAD Dependència a l’any 2019 i 2020/2021 per tal
d’objectivar si la instauració d’una prestació social com el SAD fa canviar o no el consum de
recursos sanitaris o estalvia alguns recursos socials.
Per portar a terme aquest projecte, s’ha demanat pressupost a les següents entitats:

Nom entitat
I2e3
Age Back, SL
Roser Escrig Sarreta

Import
(sense IVA)
14.760,00€
14.960,00€
14.990,00€

IVA
3.099,60€
3.141,61€
3.147,90€

Import
(IVA inclòs)
17.859,60€
18.101,61€
18.137,90€

Objecte del contracte
L'objecte del contracte menor que es proposa és la contractació dels serveis de suport en la redacció
de tres articles científics en revistes open access que puguin mostrar resultats relacionats amb procés
d’avaluació model atenció integrada en àmbit domiciliari.
Aquest objecte no s’està alterant per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

Determinació del preu del contracte
14.760,00€ + IVA = 17.859,60€
Desglossat de la següent manera:
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Concepte

% Dte

Base Total

% IVA

IVA

Redacció, confecció, correcció, confecció i text en
Format
format r paper estàndard (IMRaD), per enviar a la revista
seleccionada pel client.
Nota: incluou Journal Counseling

Unitat
3

3.700,00 €

0%

11.100,00 €

21%

2.331,00 €

Submissió. Formateig I adequació del manuscrit.
Redacció de Submissió Letter. E n v i a m e n t a l
Journal seleccionat.

3

400,00 €

20%

960,00 €

21%

201,60 €

Seguiment de la primera i segon ronda de
revisors. Seguiment editorial a terme. Atenció
a tota la correspondència entre autors, revisors i
editors.

3

400,00 €

0%

1.200,00 €

21%

252,00 €

Submissió Open Access

1

1.500,00 €

0%

1.500,00 €

21%

315,00 €

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Base

14.760,00€
3.099,60€
17.859,60€

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.
Proposta d’adjudicació del contracte
Es proposa adjudicar la contractació menor del servei esmentat a l’empresa i2e3 amb un import de
14.760,00€.
En aquesta contractació es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb idèntic objecte
i destinatari durant tres anys consecutius per import superior a 5000 euros, IVA exclòs, 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 es repeteix és que la redacció d’articles científics
adaptats i customitzats a revistes científiques de major impacte requereix d’uns coneixements i
habilitats molts singulars, que faciliti i augmenti la probabilitat que els manuscrits elaborats i enviats a
les revistes esmentades tinguin una major probabilitat que siguin ben valorats i finalment acceptats i
publicats.
En aquesta cas, l’empresa i2e3 acredita un nivell molt alt d’acceptació de manuscrits, essent un
element important en el consum de temps i esforç que requereix la publicació d’articles científics.
A més i2e3, donada l’experiència prèvia i reputació que té, coneix amb molta profunditat l’abast del
mercat de publicacions científiques i té una alta facilitat per identificar la millor opció en cada
manuscrit.
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La contractació esmentada en el paràgraf anterior 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.

Anualitats
2021

Import
base €
14.760,00

IVA €
3.099,60

Centre
gestor
SA16

Partida
pressupostària
D/227001300/4190/0000

Aina Plaza Tesías
Directora general de Planificació en Salut
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.
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