
Ser. Suport de Programes Socials

Us comunico que la Presidència delegada de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania
i Benestar de la Diputació de Barcelona, en data 15/04/2021, ha dictat un decret
amb número de registre 3549 sobre "Aprovar la contractació del suport per a
l'elaboració d'una Guia pràctica d'avaluació de plans locals de prevenció
d'addiccions, mitjançant un contracte menor de serveis amb l'empresa Episteme.
Investigació i Intervenció Social, per un import total de 16.819,00 euros (IVA
inclòs).", el text íntegre del qual s'acompanya a continuació de la present
notificació.

EPISTEME INVESTIGACION E
INTERV. SO
BARCELONA, ES

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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Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
Servei de Suport de Programes Socials 

 

 
 

DECRET 
 

“Aprovar la contractació menor de serveis per a l’elaboració d’una Guia pràctica 
d’avaluació de plans locals de prevenció d’addiccions. (exp. 2021/6183)” 

 
Fets 
 

 
1. Tot i que en els darrers anys la qualitat preventiva ha millorat notablement, és 

considerat un procés complex i dificultós, i una part de la prevenció presenta 
notòries deficiències. És essencial conèixer l’eficàcia i l’eficiència de les accions 
preventives realitzades en el marc d’un pla local de prevenció de les addiccions, 
per tal que s’adaptin el màxim possible a les necessitats dels grups diana, es 
puguin reorientar per aconseguir els objectius previstos i es faci un màxim 
aprofitament i millor distribució i optimització dels recursos. Donat que per tal de 
conèixer i millorar l’impacte de les actuacions i reorientar les intervencions 
preventives a fi de garantir l’eficàcia de les accions és necessari tenir un model 
d’avaluació, la Gerència de Serveis de Benestars Social considera necessari la 
contractació d’un servei per a l’elaboració d’una Guia pràctica d’avaluació de plans 
locals de prevenció d’addiccions. 
 

2. L’òrgan de contractació de la Gerència de Serveis de Benestar Social, en data 30 
de març de 2021, ha subscrit un informe relatiu a: 

 

 L’objecte del contracte i els motius que justifiquen aquesta necessitat, 

 La no disposició de mitjans suficients per a fer front a la contractació, 

 L’empresari proposat, el qual compta amb la capacitat d’obrar i amb 
l’habilitació professional necessària, i 

 La no alteració de l’objecte del contracte per evitar l’aplicació dels límits 
quantitatius assenyalats a l’article 118.1 LCSP. 

 
3. El Servei de Suport de Programes Socials de la Gerència dels Serveis de 

Benestar Social ha emès un informe tècnic amb el contingut següent: 
 
 
 

Objecte del 
contracte 

 

Elaboració d’una Guia pràctica d’avaluació de plans locals de 
prevenció d’addiccions. 

Import Base 13.900,00€ IVA(21%) 2.919,00€ Total 16.819,00€ 
Adjudicatari/ària Episteme. Investigació i CIF: G66546581 
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intervenció Social 

Determinacions 
tècniques 

Les principals actuacions per elaborar la guia s’enuncien tot 
seguit: 
 
1. REALITZAR UNA PROVA PILOT EN UN MUNICIPI O 
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DEL SISTEMA D’OPTIMITZACIÓ 
DELS PROCESSOS DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS 
PLANS LOCALS DE PREVENCIÓ D’ADDICCIONS: 
 
1.1 Selecció de l’ens local:  Seleccionar un ens local que 
estigui en el moment de preparació del següent pla local de 
prevenció d’addiccions, per acompanyar-lo en el procés de 
planificació, priorització i disseny de l’avaluació. El Servei de 
Suport de Programes Socials de la Diputació de Barcelona 
valorarà i seleccionarà el municipi o agrupació de municipi més 
adient on portar a terme la prova pilot. 
 
1.2 Revisió del Pla anterior: Analitzar l’anterior pla de drogues, 
a fi i efecte, de 
identificar les necessitats del procés d’acompanyament de la 
planificació, la priorització i l’avaluació del següent pla. 
 
1.3 Guiar el disseny dels objectius i les accions del pla de 
drogues: definició dels objectius i les accions per que siguin 
avaluables i coherents tant amb les necessitats preventives com 
amb els recursos humans i econòmics. 
 
1.4 Disseny d’un sistema d’avaluació ad-hoc adequat a la 
planificació i als objectius preventius selectius: es 
desplegaran les tècniques, mètodes i processos d’anàlisis per a 
garantir la qualitat, l’eficàcia i efectivitat de totes les accions 
preventives, en les diferents fases d’avaluació: disseny, 
necessitats, procés, resultats i impacte. L’entitat haurà de donar 
suport al professional referent de prevenció de drogues de l’ens 
local fent un acompanyament en el sistema d’avaluació 
proposat. Aquest es podrà fer de manera virtual i/o presencial. 
 
2. REDACCIÓ DE LA GUIA PRÀCTICA D’AVALUACIÓ DE PLANS 
LOCALS DE PREVENCIÓ D’ADDICCIONS  
 
Fruit de la realització de la prova pilot s’hauran identificat els 
elements rellevants susceptibles de ser considerats en 
dissenyar la Guia pràctica d’avaluació de plans locals de  
prevenció d’addiccions. 
La guia haurà d’incorporar els següents continguts: 
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Tècniques, mètodes i processos d’anàlisis per a garantir la 
qualitat, l’eficàcia i efectivitat de totes les accions preventives, 
en les diferents fases d’avaluació: disseny, necessitats, procés, 
resultats i impacte.  
 
L’empresa EPISTEME. INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ 
SOCIAL, treballarà els aspectes més rellevants: 

- Treball de gabinet per la redacció i treball de la guia 

La versió resultant del document s’enviarà per correu electrònic 
a les persones designades del Servei de Suport de Programes 
Socials, per tal de que el puguin revisar. 

Posteriorment es farà una reunió virtual o presencial per revisar 
els continguts finals de la guia i presentar-ne esmenes. 

Les aportacions que emergeixin en la reunió seran recollides 
per l’empresa Episteme , Investigació i Intervenció Social, que 
elaborarà el document final de la Guia pràctica  d’avaluació de 
plans locals de prevenció d’addiccions. 

 
L’empresa elaborarà també les actes de les sessions realitzades 
i les lliurarà a l’equip tècnic de la Diputació de Barcelona. 
 
La redacció ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els 
elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i ha de 
fomentar una imatge amb valors d’igualtat, pluralitat de rols i 
coresponsabilitat.  
 
Durant el procés de treball per l’elaboració la Guia pràctica 
d’avaluació de plans locals de prevenció d’addiccions, 
l’entitat comptarà amb eines i recursos digitals de suport, que 
facilitin la pràctica de metodologies innovadores, la fàcil 
comunicació i el treball en línia a distància. Aquestes eines 
s’utilitzaran a conveniència i d'acord amb les possibilitats dels 
participants i de l’equip, en les reunions que es realitzin.  
 

Sistemes de control 
de l’activitat 

La Secció de Recursos per a la Infància i les Famílies farà el 
seguiment i donarà suport tècnic en tot el procés d’elaboració de 
la Guia, participant en les reunions que facin els tècnics de 
l’entitat EPISTEME. INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL 
amb el/la tècnic/a referent de l’ens local seleccionat per fer la 
prova pilot; i supervisarà el desenvolupament del pla de treball 
en funció del calendari establert per garantir el compliment dels 
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objectius en els terminis fixats. 

Presentació de la 
documentació 

La documentació s’haurà de presentar de la següent manera: 
 El treball o treballs es presentaran en format digital (word 

universal i/o pdf). També s’inclouran en format power point 
les presentacions realitzades, i altres tipus d’arxius, si 
s’escau. 

 En tot el material constarà el logotip de la Diputació de 
Barcelona, seguint la imatge corporativa de Diputació 

 No s’acceptaran treballs que no estiguin redactats i corregits 
al català. 

 No s’acceptaran treballs que siguin poc entenedors, 
confusos, intel·ligibles o amb una presentació poc acurada. 

Justificació de 
l’adjudicació 

No s’han demanat altres ofertes atenent a que l’empesa 
Episteme. Investigació i Intervenció Social és una empresa amb 
experiència en avaluació i qualitat de projectes d'intervenció 
social que ha acceptat l’encàrrec i ha presentat una proposta 
detallada i per tenir professionals amb experiència en addicions 
per a portar a terme l’objecte del contracte. 

Termini d’execució 
El termini per a la realització del contracte serà des de 
l’aprovació del Decret d’adjudicació i fins el 31 de desembre de 
2021. 

Règim de 
pagament 

El pagament es realitzarà un únic pagament per import de  
16.819,00.-€ (IVA inclòs), a la finalització i lliurament de la 
documentació objecte d’aquest contracte, amb el vistiplau del 
tècnic/a responsable de la Secció de Recursos per a la Infància i 
les famílies. I prèvia presentació de la factura per l’import 
corresponent. 

 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres 
gestors destinataris es farà mitjançant els codis DIR3 següents: 
 

Oficina 
comptable: 

GE0001058 - Intervenció General - Registre de 
Factures 

Òrgan gestor: GE0001108- 60103 Servei de Suport de 
Programes Socials 

Unitat 
tramitadora: 

GE0001108- 60103 Servei de Suport de 
Programes Socials 

 

Responsable del 
contracte 

Iolanda Moragues Casabón 

 
 

4. Existeix crèdit hàbil i suficient amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60103/23101/22711 del vigent pressupost de la Corporació. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vista la Base 39 de “Contractes menors” de les d’execució del pressupost 2021. 
 
2. L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, indica que 
són contractes de servei aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents 
en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent 
d’una obra o subministrament. 
 
3. Vist el punt 4.1.1.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, en data 16 de desembre de 
2019, i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019. 
 

En virtut de tot això es proposa l’adopció de la següent: 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- APROVAR la contractació del suport per a l’elaboració d’una Guia pràctica 
d’avaluació de plans locals de prevenció d’addiccions, mitjançant un contracte menor 
de serveis amb l’empresa Episteme. Investigació i Intervenció Social, amb CIF 
G66546581, per un import total de 16.819,00.-€ (IVA inclòs), 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, en la seva redacció 
donada per la Disposició Final 1, apartat primer del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de 
febrer, d’acord amb els antecedents i l’informe incorporats al present expedient. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de tretze mil nou-cents euros 
(13.900,00.-€) mes dos mil nou-cents dinous euros (2.919,00.-€) corresponent al 21% 
d’IVA, fent un total de setze mil vuit-cents dinou euros (16.819,00.-€), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60103/23101/22711 del vigent pressupost de la 
Corporació. 
 
Tercer.- ESTABLIR les condicions d’execució dels treballs per part del contractista: 
 
a) Condicions d’execució: 
 
Els treballs es realitzaran d’acord amb el punt 3r dels fets. 

 
b) Propietats dels treballs realitzats: 
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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). 
 
c) 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 pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa a la 
contractista i al seu personal: 
 

Responsable 
del tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, 
queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de 
dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i unitats 
administratives de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació 
del tractament Compliment d’obligacions contractuals 

Destinataris 
de cessions o 
transferències 

Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser 
publicades a la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya, que és on es troba el perfil del contractant de la 
Diputació. No s’han previst altres cessions més enllà de les previstes per la 
llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

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/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp o presencialment o per correu postal a Rambla 
Catalunya, 126, 08008 Barcelona 
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/ 
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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 la 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. 
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 la 
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.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa Episteme. Investigació i 
Intervenció Social. 
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0006183

Tipus documental Notificació

Núm. expedient

Títol Notificació Aprovar la contractació del suport per a l'elaboració d'una Guia
pràctica d'avaluació de plans locals de prevenció d'addiccions, mitjançant un
contracte menor de serveis amb l'empresa Episteme. Investigació i
Intervenció Social, per un import total de 16.819,00 euros (IVA inclòs).

Codi classificació D0506SE05 - Serveis menor

Data acte

Signatures

Secretaria DelegadaLaura Esquerda Fontanills Actuació
Administrativa
Automatitzada
(CSV)

16/04/2021 12:24

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
d1f57018e3e6fa6902ba

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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