R/N: SA/CP00034 SA-2021-789

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-789

Unitat
promotora

Subdirecció General de Drogodependències

Procediment

Contracte menor

Objecte

Gestió del projecte Q de festa! i de l'àmbit de dispensació responsable
d'alcohol

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

12.349,70

Valor estimat

12.349,70

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

2.593,44
-

14.943,14
-

3 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
En el marc del projecte Q de Festa! Nits de Qualitat, es manté contacte amb els 44 espais
qualificats amb el distintiu. Enguany cal fer una check list amb tots els espais perquè la
situació de la pandèmia ha provocat que tanquin molts locals i s’enredereixin festivals.
Aquesta check list es fa de manera telefònica i si és possible amb visita presencial al
espai per tal de garantir l’acompliment dels 10 criteris Q de Festa. També és preveu la
visita a nous espais que es candidat en al servei Q de Festa. Com a mínim 3 de nous.
Una de les accions a seguir realitzant durant aquest any són les formacions en
dispensació responsable d’alcohol, tant adreçades a professionals com a entitats de que
organitzen festes majors. Hem calculat fer-ne unes 10 de manera presencial. També es
detecta la necessitat de poder ofertar aquestes formacions de manera no presencial, per
tant el contracte menor també preveu la generació de continguts que responguin a
aquesta necessitat d’ampliar la cobertura de persones formades (que actualment són
unes 200 a l’any) i adaptar-nos a la situació de represa, on moltes de les activitats les
passem a formats virtuals. Enguany es vol disposar d’una proposta de plataforma de
formació en Dispensació Responsable d’Alcohol i un curs en Dispensació Responsable
d’Alcohol dissenyat per a ser llançat de manera pública.
Per tot això és necessari contractar un servei consistent en:
- 10 formacions Dispensació Responsable Alcohol (5 presencials i 5 online) 35 hores
- 10 formacions Festes Locals (5 presencials i 5 online) 35 hores
- maquetació del curso on line 172 hores
- incorporació a Qdf! de 3 festivals o festes locals 30 hores
- 6 reunions de coordinació –53 hores
- revisió anual dels espais Qdf! – 220 hores
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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 MEDIARE és una entitat amb un llarg recorregut en intervenció directa
amb espais d’oci nocturn i agents claus del món de la nit, a més de la realització del control
de qualitat dels espais QdeFesta i, de les tres empreses que han presentat pressupost, és la
que ofereix millor preu.
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 delsmitjans
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 calculem que son necessàries la prestació de 545 hores,
es proposa la contractació d’un servei professional expert en intervenció directeamb espais
d’oci nocturn i agents claus del món de la nit, resultant el preu total del contracte el següent:
11.990€
Aquest preu s’ha calculat en funció dels diferents pressupostos presentats, determinant el
preu definitiu el corresponent a la oferta més econòmica presentada.
MEDIARE
Ferran Sarrió
Laura Bordera

Preu hora
22 €
22,37 €
22,6 €

Hores
545 h
545 h
545 h

Total sense IVA
11.990 €
12.191,65 €
12.349,70 €

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.
Pressupostos:

MEDIARE
Ferran Sarrió
Laura Bordera

Preu sense IVA
11.990 €
12.191,65 €
12.349,70 €

Proposo adjudicar l’expedient a: MEDIARE, per presentar l’oferta més econòmica.
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Termini d’execució
D’octubre de 2021 a desembre de 2021

Anualitats
2021

Import
base €
11.990,00

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2.517,90

SA1404

D/227001300/4140/2019

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, 30 de setembre 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.

