
:Aítrtttarrierrt de Pastora

MEMORIA JUSTIFICATIVA PER A LA REALITZACIÓ DEL DIAGNOSTIC DE
LES ADDICCIONS A PALMA I LA REDACCIO DEL PLA MUNICIPAL DE
PREVENCIÓDE LES ADDICCIONS.

ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma
\SERVEI/ÀREA: Centre Municipal de Promoció de la Salut (CMPS) - Area de Turisme,

Sanitat i Consum.

OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte menor de serveis és la realització del diagnòstic de situació i

detecció de les necessitats, i la redacció del Pla Municipal de prevenció de les Addiccions de
Palma.

Les prestacions objecte del contracte formen una unitat operativa i funcional i han de
contemplar—se amb un caràcter integraL I_fhoritzó temporal serà un any Això, i el valorestimat del contracte, l4.876,00 euros més IVA atenent als preus de mercat, d’acord amb les
prospeccions realitzades, permet que el contracte sigui susceptible d’encàrrec mitjançantmecanismes d’adjudicació directa, subjecta als termes i condicions del contracte menor.

JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE

La Llei 4/2005 de 29 de abril, sobre drogodependèneies i altres addiccions a les Illes Balearsestableix a l’article 45 que són competències dels municipis de més de 20.000 habitants
elaborar, aprovar i executar els plans municipals d’actuacions sobre drogodependències encoordinació i conformitat amb els criteris establerts pel pla d’actuacions sobre
drogodependencies de les Illes Balears.

La Estratègia Nacional sobre Addiccions aprovada pel Consell de Ministres el 9 de febrer de2018 pels anys 2017-2024, estableix la importància de la prevenció de les drogues i altresaddiccions en l’àmbit comunitari i posa l’accent en la reducció de danys per a aconseguir unasocietat més saludable i segura. Per tant, en aquest sentit, les entitats locals tenen una situacióprivilegiada com un element clau en la prevenció de les addiccions, ja que és la administracióamb més proximitat amb la ciutadania.

L’acord de govern subscrit el passat 14 de juny de 2019 pels partits polítics que sustenten el
govern municipal acorda 150 mesures per a dur a terme en la legislatura 2019—2023. Entre
elles, la aprovació d’un pla municipal de prevenció de les addiccions liderat per l’Àrea de
Turisme, Sanitat i Consum. El pla municipal tindrà per objecte abordar les addiccions aixi
com promoure estils de vida saludable i prevenir el consum de tabac i alcohol, tal comestableix l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció, del Sistema Nacional de Salut
(EPSP) al qual Palma s’adherí el 18 de desembre de 2014.

Es, doncs, en el marc de totes aquestes estratègies de prevenció de les conductes addictivesd'accions en el qual se desenvolupa l'àmbit del present contracte.

Per a la realització de aquest pla, es requereix la tinença d’uns mitjans materials i humans
adients, especialment en la investigació social en salut i benestar, en processos participatius
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aixi com el coneixement sobre les noves formes d’addiccions, dels quals no en disposa el
Centre Municipal de Promoció de la Salut, adscrit al Servei de Sanitat (en endavant,CMPS);
per tant és necessari comptar amb una empresa externa especialitzada, a ti de poder dur a
terme el servei des de paràmetres de qualitat.

ESPEClFICACIONSTÉCNIQUESDE LA PRESTACIÓ:

L’empresa adjudicatària haurà de proposar una persona referent per la execució d’aquest
contracte i serà la interlocutora amb l’Ajuntament de Palma. Aquesta persona haurà de tenir
com a mínim estudis universitaris, necessàriament.

Com a objecte del contracte, es fixen les següents especiticacions tècniques de la prestació arealitzar:
l. Diagnòstic. Se realitzarà un diagnòstic de les addiccions a Palma tenint en comptel’anàlisi de fonts internes municipals i externes. La proposta tècnica que presenti ]”

empresa haurà de contemplar la metodologia a dur a terme i com a mínim per realitzar eldiagnòstic es realitzarà:

a)

b)

Una enquesta a 600 persones (com a minim) entre 12 i 18 anys sobre addiccions a
la tecnologia. En relació a les enquestes, el model a distribuir estarà validat i serà
aportat per l’Ajuntament de Palma. Es respondran de manera anònima. Per aobtenir la mostra significativa, l’Ajuntament oferirà els tallers que ofereix a través
del programa Palma Educa. L’empresa haurà de gestionar el lliurament i la
recollida de les enquestes. La mostra haurà de ser representativa de la ciutat, tenint
en compte el territori del municipi, les diferencies socials, de sexe i d’edat. Una
vegada obtinguda la mostra, l’empresa haurà de explotar i analitzar les dades, detal manera que es puguin visualitzar diferències significatives entre persones ambaddicció i les que no. Finalment, s’haurà de presentar una memòria explicativaamb gràfics descriptius dels resultats amb les conclusions més rellevants davant
una comissió tècnica formada per tècnics de diferents àrees municipals

Dos grups de discussió amb entitats socials i institucions del sector, en els quals estractarà la situació actual de tot tipus d’addiccions amb enfasi a les novesaddiccions (videojocs, xarxes socials, apostes al joc, pornograña, etc.). Com aminim haurà de haver—hi cinc entitats o institucions en cada grup. La convocatòria,dinamització i conclusions serà tasca de l’empresa adjudicatària. Les conclusions
seran presentades a la comissió tècnica.

Entrevistes semiestructurades amb una persona de totes les àrees de l’Ajuntament
amb relació amb les addiccions. Aquestes àrees seran designades per la comissiótècnica. L’empresa haurà de aportar la entrevista per la seva revisió a la comissió
tècnica abans de realitzar—la.
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L’Ajuntament aportarà les dades necessàries i altre informació municipal que ja té en la seva
possessió sobre les addiccions. La redacció tina] del diagnòstic serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària i sota la supervisió i recolzament continu de la comissió tècnica.

Per a fomentar la participació, l’Ajuntament posarà a disposició (si cal) de l’empresa per arealitzar el diagnòstic la pàgina web municipal w'wtuia.
i Adolescència de Palma.

El diagnòstic haurà de ser presentat com a màxim a l’Ajuntament en el mes dejuliol de 2020.

2. Redacció del Pla. Una vegada es tingui el diagnòstic es durà a terme la redacció del pla de
manera participativa. El document haurà de contemplar com a minim;

3) Una introducció on contempli el procés de elaboració

El marc normatiuE

B Objectius generals

!% Valors i principis rectors del pla

LE”, Els eixos d’actuació on estiguin recollits els objectius operatius i les propostesd’acció.

D Les àrees responsables de executar cada acció i les col-laboracions necessàries perdur—les a terme.

g) La gestió del pla (implantació, seguiment i avaluació)

Els grups focals de discussió que vàrem participat“ en el diagnòstic han de ser alhora
protagonistes en aquesta fase de la elaboració del pla, aportant propostes de execució i

mesures per abordar la problemàtica que pretén pal'liar aquest pla.

Per l’avaluació del pla, l’empresa haurà de fer propostes per mesurar l’impacte del pla.

La redacció del pla haurà de ser lliurada abans del 10 de desembre de 2020.

En qualsevol cas, els licitadors hauran de sotmetre les seves propostes a la consideració de
l’Ajuntament de Palma, subjectant-se necessàriament a les eventuals observacions i/o
instruccions municipals.

Tipus de contracte: de serveis
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Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor i els criteris següents per la
adjudicació:

CRiTERisDE PUNTUACIÓ-ADJUDICACIÓ:
La puntuació més elevada d’acord amb els següents paràmetres:

21)

b)

0)

d)

1)

Experiència en la elaboració d’altres plans municipals (2 punts per cada pla realitzat i

5 punts per cada pla realitzat sobre drogues o addiccions: fins un màxim de 20
punts).
Experiència de la persona referent de la execució d’aquest contracte, en relació a la
investigació qualitativa — quantitativa. (per cada article cientitic indexat 4 punts : fins
a un màxim de 20 punts).
Formació de la persona referent de la execució d’aquest contracte (2 punts per a cadamàster oficial de 60 ECTS ; 5 punts per a cada màster centrat en salut, drogues o
addicions; i 5 punts per cada títol de doctor : fins un màxim de 5 punts).
Qualitat del projecte tècnic amb la metodologia proposada per realitzar el diagnòstic i

redacció del pla: (fins un màxim de 40 punts)
a. Objectius (fins un màxim de 10 punts)
b. Metodologia (tins un màxim de 10 punts)
c. innovació (tins un màxim de 10 punts)
d. Seguiment i avaluació (10 punts)

Nombre de persones amb perfil tècnic de la empresa (sense contar la persona referent)
que estaran a disposició per la execució del contracte. (2.5 punts per cada persona,fins un màxim de 10 punts)
Oferta econòmica (fins un màxim de 5 punts): l’oferta econòmica es presentarà a tant
alçat, per al conjunt de prestacions que constitueixen l"objecte del contracte> amb
caràcter integral. En cap cas s’admetrà revisió del preu ofertat, el qual serà d’aplicació
al llarg de tota la durada del contracte.
La valoració es realitzarà mitjançant la següent fórmula:

1): M ”4 (PL —Po) / (PL-Pin)

On:

P= puntuació de l"oferta presentada
M= puntuació màxima
PL=import de licitació
Po=import de l’oferta a valorar
Pm= import de l’oferta més econòmica

òRGAN DE CONTRACTACIÓ:
L’òrgan de contractació competent es la Regidoria de l’Àrea de Turisme, Sanitat i Consum,contbrmement a l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma dedata 31—07-19, en connexió amb el Decret de Batlia num. 13026 de data 28-06-2019, BOIBnúm. 97 de data 11/07/2019.
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PRESSUPOST MÀXIM D’ADJUDICACIÓ:
14.876,00 euros més lVA. S'ha d'indicar el tipus de lVA aplicable, o si l'entitat esta exempta

TERMINISD’EXECUCIÓ I DURADA DEL CONTRACTE:

El diagnòstic haurà de ser presentat com a màxim en el mes de juliol de 2020.

La redacció del pla haurà de ser lliurada abans del 10 de desembre de 2020.

Per tant, el present contracte tindrà una duració improrrogable: des de la data d’adjudicació,
prevista en gener de 2020, tins la data màxima de 31 de desembre de 2020.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

El Cap de Departament de Turisme, Sanitat i Consum, amb l’assessorament tècnic del
CMPS.

GARANTTES EXlGlDES PER A CONTRACTAR:

No es necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 1 18 de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic (LCSP 9/2017).

FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:

El pagament es farà a través de 12 mensualitats d’igual import durant 2020.

Tot això sense perjudici dels requisits d'anar acompanyada cada factura d’un informe mensuallliurat pel contractista, acreditatiu dels treballs realitzats a partir de les corresponents parts detreball, i/o altra documentació justificativa del desenvolupament del servei, i requerint-se pera la tramitació del pagament que la factura sigui conformada pels serveis tècnics municipals.

El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents:

Les empreses interessades han de presentar les seves ofertes mitjançant instància
presentada al Registre General de la Corporació, dirigida a l'Arca de Turisme, Sanitat i
Consum.

Les coordinadores de l’activitat són les persones següents, amb qui es pot contactar per aqualsevol aclariment i per a confirmar la presentació de l’oferta en el Registre General:
— Saliha Belmonte Darraz: saliha.belmonteQQpalmaes,971225900 - ext. 1162
— Margarita Pujadas Clar: mmpujadasúbpalmacat, 971225900 - ext. 1155

El termini de presentació d’ofertes serà de 15 dies naturals des de la publicació daquestaoferta al Perfil del Contractant / Contractes Menors de la plana web de l’Ajuntament dePalma.
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VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte te' un valor estimat de l4.876,00 euros, sense incloure IVA.

PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUI’OSTÀRIA

l'Import sense l’ IVA: Aplicació pressupostària 2020
14.876,00 euros.

19.31100.227.09
IVA al 21 %:
3.123,96 euros

Import amb IVA al
21% inclòs:
l7.999,96 euros

DOCUMENTACIÓANNEXA :

Declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions legals per contractaramb l’administració Pública

Una vegada 1 “empresa hagi formulat el contracte la persona que realitzarà les enquestes alsadolescents haurà de presentar el “Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual”

Palma, 9 de desembre de 2020
El responsable del contraure”
Cap de departa rentfdeÍSaniTafr Consum

Amedee; R
'(M”............. .

uri/sure, Sanitat i Consum
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