R/N: SA/CP00034 SA-2021-763

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-763

Unitat
promotora

Subdirecció General de Drogodependències

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1404_Treball tècnic de suport revisió bibliogràfica, disseny i
maquetació de publicacions i creació de base de dades en l'àmbit de l'oci
nocturn.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

7.600,00

Valor estimat

7.600,00

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

1.596,00
-

9.196,00
-

3 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
En el marc de les intervencions comunitàries amb els agents clau (Administracions, cossos
de seguretat, discoteques i locals d’oci, associacions i ciutadans) que integren les
Plataformes de participació ciutadana al voltant de l'oci nocturn, necessitem suport en:


Les accions de treball de camp per tal d'engegar iniciatives de reducció de riscos
en drogues consensuades amb tota la comunitat.
El treball de camp implica monitoritzar les més de 100 intervencions directes
previstes a partir de l’adjudicació del contracte, per informar a joves sobre els riscos
de l’alcohol i altres drogues en espais de festa. Intervencions directes que
cobreixen col·lectius diferents (LGTBI, Col·lectius llatins…), actuacions a 70
municipis catalans i unes 16000 persones beneficiàries.



L’actualització en evidència científica relacionada en l'àmbit de la prevenció dels
problemes relacionats amb els consums d’alcohol i altres drogues en l’àmbit de l’oci
nocturn per tal d’alinear les estratègies implementades a Catalunya amb les
directrius de l’àmbit nacional i internacional (EMCDDA, PNSD).



La maquetació i redacció dels continguts en l’à mbit de l’oci nocturn per a la difusió
del projecte “Q de festa! – Nits de Qualitat” en premsa especialitzada i/o entorns
virtuals del món de l’oci nocturn.
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Per tot això és necessari contractar un servei consistent en:






Revisió bibliogràfica de publicacions especialitzades en matèria d’oci nocturn i
reducció de riscos, i dels continguts adreçats a professionals i usuaris.
Suport en el disseny i maquetació de continguts en l’àmbit de l’oci nocturn, així com
en la redacció de continguts i articles basats en evidències científiques en l’àmbit de
l’oci nocturn. Nº materials aproximat: 8.
Suport en l’elaboració d’una base de dades dels agents clau en l’àmbit de la
prevenció i reducció de Catalunya I l’Estat Espanyol.
Reunions de seguiment i coordinació amb l’equip de Q de Festa! Nits de Qualitat.

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 Javier Leal és un professional expert en anàlisis de dades, noves
tecnològiques i comunicació pública en l’àmbit de les drogodependències arreu de
Catalunya ja que gestiona les bases de dades de les diferents plataformes de comunicació
pública dels programes de Nits de Qualitat. Donada la importància de la comunicació en
l’actualitat, es considera fonamental pel bon funcionament la gestió de les dades, contactes
i bibliografia especialitzada per a que els professionals dels serveis de prevenció de les
drogodependències rebin un servei de suport especialitzat. Aquest professional expert ha
estat desenvolupant aquesta tasca durant els darrers dos anys. 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 calculem que son necessàries la prestació de 312 hores,
es proposa la contractació d’un servei professional expert en en anàlisis de dades, noves
tecnocolgies i comunicació pública en l’àmbit de les drogodependències, resultant el preu
total del contracte el següent: 6.864 €
Aquest preu s’ha calculat en funció dels diferents pressupostos presentats, determinant el
preu definitiu el corresponent a la oferta més econòmica presentada.
Javier Leal
Laura Casas
Julia Moutinho
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Preu hora
22 €
25 €
24 €

Hores
312 h
306 h
297 h

Total sense IVA
6.864 €
7.600 €
7.128 €
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Proposta d’utilització de procediment de contractació
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic, esproposa adjudicar el contracte pel procediment menor, en
funció de tres pressupostos, adjudicat a l’oferta més econòmica.
Pressupostos:
Preu sense IVA
6.864 €
7.600 €
7.128 €

Javier Leal
Laura Casas
Julia Moutinho

Proposo adjudicar l’expedient a: Javier Leal, per presentar l’oferta més econòmica.

Anualitats

Import
base €

2021

6.864,00

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

1441,44

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
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.

Barcelona, 14 de setembre de 2021
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