Àrea d'Atenció a les Persones
Servei Suport de Programes Socials

EPISTEME INVESTIGACION E
INTERV. SO
BARCELONA, ES

Us comunico que la Presidència delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, en data 27/03/2019, ha dictat un decret amb número de
registre 3802 sobre "Concedir un recurs tècnic per a la realització de l'actuació
"Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues" a diversos
ens locals en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, i
aprovar i adjudicar el contracte basat en la concessió", el text íntegre del qual
s'acompanya a continuació de la present notificació.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
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DECRET
“Concedir un recurs tècnics per a la realització de l’actuació “Espais de millora
contínua dels plans locals de prevenció de drogues” a diversos ens locals i
adjudicació del contracte que se’n deriva (núm. d’expedient: 2019/5915)”
Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre
de 2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el
seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18).

2.

Els Ens Locals destinataris relacionats a l’apartat primer de la resolució han
sol·licitat a la Diputació a través de l’aplicació Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions (PMT) la seva cooperació i assistència per a la realització
d’una actuació que es pot emmarcar en el recurs inclòs en el Catàleg següent:
Recurs
Espais de millora contínua
dels plans locals de
prevenció de drogues

Tipus de recurs

Classe de recurs

Recurs tècnic

Gestió relacional

3.

D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquest recurs es concedeix
mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència.

4.

D’acord amb l’article 5.7 del mateix règim, per concessió directa amb concurrència
s’atorguen aquells recursos la concessió dels quals depèn, bé de l’assoliment
d’una puntuació mínima en aplicació de criteris de valoració preestablerts, bé del
compliment de requisits de concessió preestablerts.

5.

Revisades les sol·licituds dels ens destinataris, es considera que s’han d’estimar,
en complir els requisits de concessió preestablerts, tal i com es recull en l’informe
d’instrucció elaborat a l’efecte.
Requisits de concessió
Existència d'un pla local de prevenció de drogues vigent

6.

Vist que aquest centre gestor per dur a terme l’execució de l’actuació, creu
convenient formalitzar un contracte menor amb el contingut següent:
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Objecte
Import
Adjudicatari/ària

Necessitats a satisfer i
justificació
de
la
contractació

Determinacions
tècniques (si escau)

Justificació
de
l’adjudicació
(amb
detall, en el seu cas,
de
les
ofertes
demanades)

Assistència tècnica i l’assessorament metodològic per a la
revisió de pràctiques i per la implementació de plans locals
de prevenció de drogues.
Base 10.552,50€ IVA
2.216,02€ Total
12.768,52€
Episteme investigación e intervención social
L’Àrea d’Atenció a les persones, i concretament la Gerència
de Serveis de Benestar Social, dona suport tècnic per
l’elaboració de plans locals de prevenció de drogues als ens
locals de la demarcació de Barcelona.
Els plans de drogues són un conjunt coordinat i planificat de
programes, projectes i actuacions amb l’objectiu de promoure
la prevenció, detecció i actuació integral en l’àmbit de les
drogodependències a partir de la participació activa de la
comunitat: menors d’edat, famílies i agents socials.
Els espais de millora contínua s’emmarquen en les
actuacions de suport tècnic a la implementació de plans
locals de drogues als municipis de la demarcació de
Barcelona, per l’acompanyament als tècnics responsables de
plans locals de prevenció de drogues, els quals necessiten
posar en comú la seva pràctica diària a través de la
participació en un espai de millora contínua.
L’assessorament consisteix en l’acompanyament als tècnics
municipals responsables de plans locals de prevenció de
drogues ja elaborats que han sol·licitat aquest recurs. El seu
objectiu és l’intercanvi d’experiències, la reflexió, innovació,
definició d’estratègies de millora, construcció de noves
propostes i nous instruments de suport als professionals.
S’han demanat altres ofertes a les empreses següents:
Spora Sinèrgies ha presentat una oferta per un import de
6.352,50€ (IVA inclòs) i Promoció i desenvolupament social
ha desestimat presentar una oferta per manca de temps i
dedicació.
S’ha escollit l’oferta d’Episteme Investigación e intervención
social per:
- Presentar una proposta tècnica amb una metodologia de
treball participativa.
- Proposa dedicar els últims 30 minuts de cada sessió a
reflexionar sobre la temàtica que es tractarà a la següent
sessió per preparar la presentació d’una bona pràctica.
- Els professionals són professors i doctors de diferents
universitats experts en l’àmbit de la prevenció i la
intervenció en drogodependències i TICS, drogues i
gènere, teràpia familiar sistèmica, projectes d’oci,
avaluació i dinàmica de grups entre altres.
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-

Presentar una proposta detallada de la dinàmica que
faran a les sessions de treball amb els tècnics i detallar la
metodologia tant a la sessió inicial com a les sessions de
treball.
- Proposar fer una avaluació de les sessions realitzades.
- Detallar els continguts de l’informe tècnic final i del
document d’orientacions final per a cada sessió.
- Aportar documentació a cada sessió de treball i
bibliografia
Termini
d’execució El termini d’execució serà des de l’aprovació del contracte
màxim
fins el 31 de desembre de 2019.
El pagament del contracte es realitzarà a la finalització,
Règim de pagament
recepció i conformitat dels treballs contractats per part de la
Diputació de Barcelona
Responsable
del Iolanda Moragues Casabón
contracte
Fonaments de dret
1.

Vista la base 40.2”Contractació menor” de les d’execució del pressupost 2019.

2.

Vist l’apartat 7.3.c) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la
Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018, i modificada per decret
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i
per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de
2018.

3.

Vist l’apartat 4.1.1.b), amb relació a l’apartat 5.1.b), de la Refosa núm. 1/2018,
aprovada per decret de la Presidència núm.. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada al Butlletí Oficial de la província de Barcelona en data 11 de juliol de
2018, i modificada per decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB
de 19 de setembre de 2018, i per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat
al BOPB de 30 d’octubre de 2018.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ
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Primer. CONCEDIR el recurs tècnic consistent en gestió relacional per a la realització
de la següent actuació, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2019:

Ens

NIF

Ajuntament de
la Garriga

P0808700I

Ajuntament de
Sant Celoni

P0820100F

Ajuntament de
Palau-Solità i
Plegamans

P0815500D

Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès

P0820400J

Ajuntament de
Montcada i
Reixac

P0812400J

Ajuntament de
Canovelles

P0804000H

Ajuntament de
Vilanova del
Vallès

P0831000E

Ajuntament de
Viladecans

P0830200B

Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada

P0822500E

Actuació
Espais de millora
contínua dels
plans locals de
prevenció de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues

Núm.
registre
PMT

Codi XGL

Aportació
de la
Diputació
(EUR)

1940001044

19/Y/266238

672,02 €

1940000592

19/Y/266239

672,02 €

1940000503

19/Y/266240

672,02 €

1940003612

19/Y/266237

672,02 €

1940003459

19/Y/266236

672,02 €

1940003682

19/Y/266235

672,03 €

1940005075

19/Y/266234

672,03 €

1940009169

19/Y/266233

672,03 €

1940011081

19/Y/266232

672,03 €
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Ajuntament de
Manlleu

P0811100G

Ajuntament de
Cerdanyola del
Vallès

P0826600I

Ajuntament
d’Igualada

P0810100H

Ajuntament de
Mollet del
Vallès

P0812300B

Ajuntament de
Granollers

P0809500B

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

Ajuntament de
Sant Sadurní
d’Anoia

P0824000D

Ajuntament de
Pineda de Mar

P0816200J

Mancomunitat
Vall del Tenes

Ajuntament de
Begues

P5809508D

P0802000J

Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues
Espais de millora
contínua
dels
plans locals de
prevenció
de
drogues

1940009250

19/Y/266230

672,03 €

1940008982

19/Y/266229

672,03 €

1940008959

19/Y/266228

672,03 €

1940007686

19/Y/266227

672,03 €

1940008259

19/Y/266226

672,03 €

1940011777

19/Y/266225

672,03 €

1940011640

19/Y/266224

672,03 €

1940009279

19/Y/266223

672,03 €

1940007498

19/Y/266222

672,03 €

1940005638

19/Y/266231

672,03 €

Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon
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íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció
de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
Quart. APROVAR el contracte menor de serveis per a la realització del treball
“assistència tècnica i l’assessorament metodològic per a la revisió de pràctiques i per
la implementació de plans locals de prevenció de drogues”, a lliurar als ens
destinataris esmentats a l’apartat primer, per un import de deu mil cinc-cents
cinquanta-dos euros amb cinquanta cèntims (10.552,50.-€) més dos mil dos-cents
setze euros amb dos cèntims (2.216,02.-€) en concepte d’IVA al 21 % que donen un
total de dotze mil set-cents seixanta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims
(12.768,52.-€), entenent acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels
requeriments fixats en l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, d’acord amb els antecedents i informes incorporats al present
expedient.
Cinquè. ADJUDICAR l’esmentat contracte a Episteme investigación e intervención
social, amb NIF G-66546581.
Sisè.- ESTABLIR que si com resultat de l’execució del contracte es produeix una
diferència entre l’import màxim inicialment autoritzat i l’import dels serveis efectivament
realitzats i pagats, es procedirà d’ofici a l’ajustament de valor negatiu corresponent.
Setè. AUTORITZAR i disposar la despesa de dotze mil set-cents seixanta-vuit euros
amb cinquanta-dos cèntims (12.768,52.-€), IVA inclòs al 21%, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/ 60103/ 23101/22785 del vigent pressupost de la Diputació de
Barcelona.
Vuitè. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que
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procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació,
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de 15 dies comptats des del dia següent a
la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
Novè. ESTABLIR les següents condicions d’execució dels treballs per part de
l’adjudicatari del contracte:


Descripció dels treballs a realitzar:

L’assessorament consisteix en l’acompanyament als tècnics municipals responsables
de plans locals de prevenció de drogues ja elaborats que han sol·licitat aquest recurs.
El seu objectiu és l’intercanvi d’experiències, la reflexió, innovació, definició
d’estratègies de millora, construcció de noves propostes i nous instruments de suport
als professionals.
L’acompanyament i l’assessorament es faran a nivell grupal a través de 5 sessions de
treball entre maig i novembre de 2019. Es farà una sessió prèvia on es recolliran les
demandes a treballar i es concretarà la proposta de temes de debat al mes d’abril de
2019.
La metodologia es determinarà en funció del tema a tractar i haurà de contemplar la
vessant d’acció comunitària i de perspectiva de gènere. Caldrà tenir en compte els
següents aspectes:
• Bones pràctiques: dinamitzar la presentació i intercanvi de programes i/o projectes
exitosos que s’estiguin fent en els municipis participants de les temàtiques
seleccionades a la sessió inicial. També es poden presentar programes i/o projectes
novedosos que s’estiguin implementant en altres municipis d’àmbit local.
• Altres propostes: ajudar a construir un programa o projecte nou entre tots els/les
tècnics/ques per treballar un tema o problemàtica concreta en els municipis
participants a l’espai de millora; per exemple: drogues i emocions, begudes
energètiques, cànnabis, etc.
• La dinamització de sessions grupals.
• Tècniques i eines per a la millora contínua.
• Recerca documental, marc teòric dels temes a tractar i bones pràctiques.
• Disposar de materials i reculls de bones pràctiques.
Per cada sessió de treball caldrà com a mínim:
•
•
•
•

Realitzar els treballs de preparació previs a cada sessió.
Identificar i sistematitzar les pràctiques i eines.
Dinamitzar les sessions de treball.
Aportar coneixement a l’entorn del tema tractat.
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• Sistematitzar i elaborar un document per cada sessió que incorpori els continguts
exposats i debatuts i les orientacions i/o propostes de millora fetes durant la sessió
de treball.
• Validar el document amb els ajuntaments i la Subsecció de Projectes i Programes
del Servei de Suport de Programes Socials de la Diputació de Barcelona.
L’assessorament ha de donar com a producte final un document d’orientacions per a la
implementació de plans locals de prevenció de drogues, que aporti coneixement,
documentació complementària, reculli les aportacions fetes pel grup i faci
recomanacions per cadascun dels temes tractats.


Termini d’execució:

Des de l’aprovació del contracte fins el 31 de desembre de 2019


Sistemes de control, coordinació i seguiment del contracte:

L’empresa contractada estarà sota la direcció de la tècnica de la Subsecció de
Projectes i Programes del Servei de Suport de Programes Socials de la Diputació de
Barcelona. Haurà de participar a les reunions de coordinació i valoració a les que sigui
convocada i que seran com a mínim:
1.
2.

Reunió d’inici del projecte d’acord d’objectius i metodologia a seguir.
Reunió de tancament i valoració del projecte.

L’empresa contractada haurà d’enviar a la tècnica de la Subsecció de Projectes i
Programes del Servei de Suport de Programes Socials de la Diputació de Barcelona
acta de les reunions mantingudes en el termini d’una setmana de la seva realització.


Presentació de la documentació/informe o treball a realitzar
Presentacions parcials/final. Formes de presentació:

El contingut del treball final s’haurà d’ajustar a la proposta presentada i les possibles
modificacions i requeriments introduïts per la direcció tècnica.
Els productes resultants, i que seran lliurats a la Diputació de Barcelona, són:
•
•

Document d’orientacions per a la implementació de Plans locals de prevenció de
drogues, fruit del coneixement aportat i generat de forma conjunta.
Informe tècnic final de la tasca efectuada a cada sessió.

En tot el material constaran els logos de la Diputació de Barcelona i dels ens locals
corresponents, segons els dissenys proporcionats.
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Els treballs s’ajustaran a les normes de disseny i presentació proporcionades per la
Diputació de Barcelona.
La presentació dels documents es realitzarà en suport informàtic i en format Word.
La presentació i redacció dels documents haurà de lliurar-se en català i ajustar-se a les
normes de qualitat que la Subsecció de Projectes i Programes del Servei de Suport de
Programes Socials de la Diputació de Barcelona consideri acceptables, en cas contrari
es rescabalarà del present contracte el cost del corrector lingüístic i d’estil.


Regim i forma de pagament:

A la finalització del contracte i prèvia presentació de la factura per l’import
corresponent.
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts,
sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del
personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de
Barcelona, depenent de la Intervenció General, que és l’òrgan que té les competències
en matèria de comptabilitat, i han d’incloure la identificació del destinatari de la
contractació: Àrea d’Atenció a les Persones
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu
electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat).
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els codis DIR3 següents:
Oficina comptable:
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:


GE0001058 - Intervenció General - Registre de Factures
GE0001108- 60103 Servei de Suport de Programes Socials
GE0001108- 60103 Servei de Suport de Programes Socials

Propietat dels treballs realitzats:

Respecte a la propietat dels treballs realitzats i a la confidencialitat de la informació
regirà el que disposa el Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de
Barcelona aprovat pel Ple el dia 28 de desembre de 2013 (BOPB del 30/12/2013).
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Àrea d’Atenció a les Persones
Servei de Suport de Programes Socials



Protecció de dades de caràcter personal:

D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garanties dels drets digitals, s’informa a la contractista i al seu
personal
Responsable
Diputació de Barcelona
del tractament Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Dades de contacte de la persona Delegada de protecció de dades
per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats
amb la protecció de dades: delegatprotecdades@diba.cat
Finalitat
del Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i
tractament
unitats administratives de la Diputació de Barcelona.
Temps
de Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa
conservació
de contractació pública i d’arxiu històric.
Legitimació
del tractament Compliment d’obligacions contractuals.
Destinataris
de cessions o
transferències
Drets de les
persones
interessades

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les
dades subministrades.
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a
través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveisde-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment a les oficines
del Registre https://www.diba.cat/web/registre/
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el
concerneixen infringeix el RGPD.
Sent
a
Catalunya
l’APDCAT
l’autoritat
de
referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de
caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.
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Àrea d’Atenció a les Persones
Servei de Suport de Programes Socials

En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a
dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del
deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir
accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de
finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de
seguretat a la Diputació.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el
contractista i la Diputació establiran per escrit les obligacions de les parts per donar
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.
Desè. NOTIFICAR aquesta resolució, en la part que els afecta, als interessats.
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

Codi classificació

2019/0005915
Notificació
Notificació de concessió d'un recurs tècnic per a la realització de l'actuació
"Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues" a
diversos ens locals, i aprovar i adjudicar el contracte basat en la concessió, a
Episteme investigación e intervención social
X0202SE23 - Suport als serveis i activitats tècnic i jurídic

Signatures
Signatari
CPISR-1 C Laura Esquerda
Fontanills

Secretaria Delegada

Acte
Signa

Data acte
04/04/2019 09:23

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
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Adreça de validació
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