R/N: SA/CP00034 SA-2021-555

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-555

Unitat
promotora

Subdirecció General de Drogodependències

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1404_elaboració entre 15 i 20 missatges i continguts preventius al
voltant del consum de drogues i l'ús de pantalles, adreçats a adolescents i
joves.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

14.980,00

Valor estimat

14.980,00

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

3.145,80
-

18.125,80
-

7 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
Ens cal tenir una actualització constant de missatges preventius sobre del consum de
drogues entre la població adolescent i jove per seguir comptant amb missatges significatius
adreçats a aquesta població i les professionals que treballen amb ella. També cal incorporar,
a més, missatges i continguts al voltant dels usos problemàtics dels dispositius mòbils.
Necessitem comptar per a aquesta tasca amb alguna entitat experta en l’abordatge
preventiu del consum de drogues i les addiccions comportamentals en població adolescent i
juvenil.
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. El motiu d’aquesta tercera contractació és que, durant
els darrers anys, s’ha aconseguit assolir un estil comunicatiu i de continguts que ha
connectat molt bé amb la població jove a la que s’adrecen els missatges amb un volum de
visites significatiu. Per això, es considera necessari donar continuïtat tant en els continguts
com en l’estil de redacció i llenguatge dels mateixos per tal de consolidar l’espai web com
espai de consulta entre població adolescent i jove. La continuïtat amb la mateixa entitat
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especialitzada i amb experiència en el projecte ens garanteix el manteniment d’aquesta línia
de treball.
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.
Determinació del preu del contracte
Segons preu de mercat.
Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor en funció de tres pressupostos, adjudicat a l’oferta més econòmica.
Pressupostos:
Preu sense IVA
14.800 €
14.980 €
14.915,25 €

EDPAC
EPISTEME
MERCEDES ROURE

Proposo adjudicar l’expedient a: EDPAC, per presentar l’oferta més econòmica.
Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

14.980,00

3.145,80

SA1404

D/227001300/4140/0000

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, 3 de juny de 2021
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