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1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
1.1. Justificació de la idoneïtat
Les necessitats i les causes d’idoneïtat que justifiquen la contractació són:
-

És objectiu de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el seu Pla estratègic
2015-2019, realitzar actuacions per a la preservació de la salut i la natura
(LE3).

-

La Diputació, mitjançant el servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori (MSET) del SAM, ofereix suport tècnic i econòmic als
Ajuntaments en el compliment de les seves obligacions, relacionades amb el
desenvolupament sostenible del territori i la protecció i la promoció de la salut
pública, entre d’altres.

-

La Diputació de Tarragona va subvencionar durant diversos anys actuacions de
promoció de la salut pública, amb, entre d’altres, la instal·lació de parcs de
salut als municipis. Aquestes instal·lacions es defineixen com un conjunt
d’aparells ubicats en l’espai exterior, formant un conjunt coherent i destinats a
fer exercici físic suau o moderat.

-

Donades les característiques i potencialitats d’aquests equipaments, és creu
necessari dur a terme una sèrie de sessions, guiades per un professional de
l’esport, i destinades a la gent gran, amb l’objectiu de fomentar l’envelliment
actiu entre les persones de més edat de la demarcació de Tarragona i en línia
amb l’actual Pla Estratègic.

1.2. Justificació de la insuficiència de mitjans

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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La insuficiència de mitjans que justifica la necessitat de contractar el servei és:
-

El projecte s’executa des del servei d’MSET del SAM de la Diputació, que no
disposa dels mitjans personals suficients per a la realització d’aquest servei,
donat el gran volum de municipis que l’han sol·licitat, així com tampoc disposa
del perfil professional necessari per executar aquest servei.

-

El benefici d’externalitzar la prestació d’aquest servei permetrà comptar, per
part dels nostres municipis, amb empreses especialitzades en aquest sector.
És per aquest motiu que es considera oportuna la contractació d’una empresa
externa per cobrir els treballs descrits.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de sessions d’activitat física
saludable per a gent gran, als parcs de salut existents als municipis de menys de
10.000 habitants del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
L’objectiu últim és el de fomentar l’envelliment actiu, a través de la realització
d’activitat física saludable, amb el propòsit de contribuir a la millora de la qualitat de
vida i benestar dels ciutadans, d’acord amb un dels principis estratègics que té la
Diputació de Tarragona. Aquest objectiu s’assoleix mitjançant una sèrie de sessions
d’activitat física saludable als parcs de salut, guiades per un professional de
l’esport, per tal de donar a conèixer com utilitzar-los correctament i també fomentar
un ús més intensiu d’aquestes instal·lacions municipals.
Les actuacions que s’inclouen al contracte, a cadascun dels municipis, estan
relacionades amb l’organització i execució d’un mínim de 5 sessions d’activitat física
guiada i el lliurament d’un informe individual de resultats, així com una base de
dades tipus excel.
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A la vegada, aquest servei permet a la Diputació de Tarragona disposar de la
diagnosi de l’estat actual de conservació dels parcs de salut a la demarcació.
D’acord amb la classificació del vocabulari de contractes públics de la Unió
Europea, al present contracte li correspon el número de referència 92620000-3
“Serveis relacionats amb els esports”.
Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD 1720/2007):
SÍ ›
Nivell de Seguretat:

NO › X

3. DIVISIÓ EN LOTS
El present contracte de serveis queda estructurat en dos lots pel que fa a la seva
execució i contractació. Aquesta divisió es correspon amb un criteri de proximitat
geogràfica entre els diferents municipis sol·licitants del servei, amb l’objectiu de fer
més eficients els desplaçaments, així com un criteri d’equitat amb el volum de feina
a realitzar a cadascun dels lots. Els municipis de cada lot estan relacionats a
l’annex I del plec de prescripcions tècniques.
Núm.
de Lot

núm.
Municipis

Distància mitja
des de TGN
(anar i tornar)

LOT 1

17

55 km

LOT 2

20

144 km

TOTAL

37

Comarques

Alt Camp, Baix Camp, Baix
Penedès, Conca de Barberà,
Tarragonès
Baix Ebre, Montsià, Priorat,
Ribera d’Ebre, Terra Alta

Amb l’objectiu que cap lot no quedi desert, les empreses licitadores hauran de
presentar una oferta per cadascun dels dos lots.
4. PRESSUPOST I COSTOS

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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4.1. Pressupost
El tipus de pressupost és màxim de despesa i s’estableix en base al número de
municipis que han sol·licitat el servei a la Diputació de Tarragona i la tipologia de
feines a dur a terme, del que resulta un pressupost base de licitació de 26.403,88 €
(IVA no inclòs) per a l’any 2019 i queda distribuït en lots, amb els següents imports:
Lot

Base imposable (€)

IVA (€)

Pressupost total
(€)

Lot 1

11.765,49 €

2.470,75 €

14.236,24 €

Lot 2

14.638,39 €

3.074,06 €

17.712,45 €

Total

26.403,88 €

5.544,81 €

31.948,69 €

Es disposa de crèdit per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària “Estudis i
Treballs Tècnics” 1200-311-22706 del pressupost del 2019. La Diputació no es
compromet a exhaurir en la seva totalitat el pressupost.
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4.2. Càlcul del cost del projecte
Per cadascun dels municipis que integren cada lot s’ha determinat un cost en base
a les despeses directes i indirectes previstes, segons es descriuen a continuació:
-

Despeses directes: Es calculen sobre la previsió d’hores de dedicació de cada
membre de l’equip a cadascun dels municipis (hores de treball), segons l’equip
de treball definit i segons la tipologia de feina, així com també un càlcul mitjà de
despesa de combustible per als desplaçaments.
En relació als costos de personal, en el càlcul de la previsió d’hores de
dedicació s’ha considerat tant el treball de camp com també d’oficina. Les
tasques contemplades per cadascun dels municipis són les següents:
planificació de les dates de les sessions, reunió inicial i realització de 5
sessions guiades, així com l’elaboració de l’informe de resultats, del que resulta
una dedicació de 15 hores per municipi. També s’han tingut en compte tasques
globals de coordinació i seguiment del servei, l’elaboració de la base de dades
amb indicadors de resultats del conjunt dels municipis per a Diputació i un
mínim d’una reunió de seguiment i una reunió de presentació dels resultats.
L’estimació dels costos salarials, d’acord amb les tasques i la dedicació descrit
al paràgraf anterior, s’ha calculat a partir d’una plantilla de treballadors amb les
següents categories professionals i nombre, prenent com a referència per al
càlcul el Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen
equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat esportiva i de lleure (codi de
conveni núm. 79001905012002):
1 coordinador. Grup professional número 1: titulació universitària de
primer o segon cicle o titulació de cicle formatiu professional de grau
superior.
2 tècnics. Grup professional número 2: titulació universitària de primer o
segon cicle o titulació de cicle formatiu professional de grau superior.
1 administratiu. Grup professional número 3.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Al càlcul del cost de personal segons conveni s’hi ha afegit la despesa de
seguretat social (38%), del que resulta el següent cost per hora de feina:

-

Categoria professional

Cost total estimat del
treballador/hora

Número de
treballadors/es

Grup professional número 1

21,04 €/hora

1

Grup professional número 2

19,05 €/hora

2

Grup professional número 3

16,40 €/hora

1

Despeses indirectes: s’ha considerat l’amortització del vehicle necessari per als
desplaçaments als diferents municipis, així com també l’amortització de
l’ordinador. S’ha considerat també el benefici industrial (6%) i les despeses
generals d’estructura (13%).

A la següent taula es presenta un resum dels costos del projecte, segons els costos
directes i indirectes.
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Lot

Costos
Costos
Base
directes (€) indirectes (€) imposable (€)

Total
pressupost de
licitació (€)

IVA (€)

Lot 1

9.570,85 €

2.194,64 €

11.765,49 €

2.470,75 €

14.236,24 €

Lot 2

11.929,27 €

2.709,12 €

14.638,39 €

3.074,06 €

17.712,45 €

Total

21.500,12 €

4.903,76 €

26.403,88 €

5.544,81 €

31.948,69 €

Tal com s’ha definit als paràgrafs anteriors, els costos directes inclouen els costos
salarials i els costos de desplaçament. Els costos indirectes es corresponen amb
l’amortització d’equips i despeses generals d’estructura i benefici industrial.
D’aquests càlculs en resulten els preus unitaris següents, IVA no inclòs:
Lot

Preu unitari per
municipi (€)

Lot 1

692,09 €

Lot 2

731,92 €

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte (VEC) s’estableix en 55.448,15 €, tenint en compte el
pressupost base de licitació més les possibles pròrrogues i modificacions previstes,
d’acord amb les següents dades:
Lot 1

Lot 2

TOTAL

Base imposable

11.765,49 €

14.638,39 €

26.403,88 €

Import modificacions per
ampliació de municipis

1.176,55 €

1.463,84 €

2.640,39 €

Import pròrroga

11.765,49 €

14.638,39 €

26.403,88 €

Total VEC 55.448,15 €
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6. REQUISITS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA
Per tal de poder prendre part en aquest procediment, l’empresa haurà d’acreditar la
seva solvència tècnica, per cadascun dels lots licitats, de la següent manera i en
relació tant a la pròpia empresa com l’equip de treball:
6.1. Experiència de l’empresa en serveis similars
L’adjudicatari haurà d’acreditar tenir experiència en un mínim de 3 serveis o treballs
similars a l’objecte d’aquest contracte durant els 3 darrers anys. Caldrà per tant que
els treballs que es detallin estiguin relacionats directament amb tasques d’activitat
física saludable en gent gran i amb parcs de salut.
S’acreditarà amb la presentació d’una relació amb identificació de la participació de
l’empresa en serveis i actuacions similars, incloent: Nom del servei/ Any de
realització/ Durada (dies, mesos, ...) / Destinatari (públic o privat) / Imports / Número
d’instal·lacions (parcs de salut) inclosos al contracte / Breu descripció del servei, on
es pugui comprovar que és de tipologia anàloga a la que constitueix l’objecte del
contracte. Caldrà l’acreditació, en el cas que el destinatari sigui una entitat del
sector públic, amb un certificat expedit per aquest; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant declaració de l’empresari acompanyada dels documents
en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

5

Signat per: Gemma Pepió Espuny
Data: 15-05-2019 10:33:25

Signat per: Josep Maria Prunera Figuerola
Càrrec: CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA, ENGINYERIA MUN
Data: 17-05-2019 09:30:19

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 6 de 8

Codi de verificació: 891bab3e-1e2d-470c-a9fe-83a435ae9de1

6.2. Personal tècnic adscrit a l’execució del contracte
Presentació de la proposta d’equip de treball, que haurà de quedar perfectament
identificat i amb detall del rol que ocuparà cadascun dels integrants en l’execució
del contracte. L’equip, per cada lot, estarà format per 4 membres:
-

Un coordinador i responsable tècnic. S’acreditarà haver assumit
responsabilitats de coordinació en tasques similars a l’objecte del contracte,
en els darrers 3 anys (participació en programes d’abast similar i relacionat
amb activitat física en gent gran) i estarà en possessió del títol de
llicenciat/da en Educació Física o Graduat/da en Ciències de l’Activitat Física
i l’Esport i degudament col·legiat/da. D’entre les seves feines s’inclouen
supervisar i coordinar les feines i l’equip de tècnics, realitzar el control i
seguiment del programa i assistir a les primeres reunions amb els
Ajuntaments, obtenir els diferents indicadors del programa, així com, en cas
necessari, realitzar alguna de les sessions de dinamització de forma puntual.
Serà l’interlocutor principal amb MSET.

-

La persona que realitzarà les tasques de suport administratiu.

-

Dos tècnics esportius. Caldrà acreditar coneixements suficients per dur a
terme les tasques descrites al plec de prescripcions tècniques, per tant,
hauran d’haver assumit l’execució de tasques similars a l’objecte del
contracte en els darrers tres anys, en un mínim de 5 parcs de salut. Hauran
d’estar en possessió del títol de llicenciat/da en Educació Física o
Graduat/da en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i degudament
col·legiats. Seran els encarregats de dur a terme les sessions, però també
hauran d’assistir a les reunions prèvies als municipis on hi facin aquestes
sessions.

L’experiència i formació de l’equip proposat s’acreditarà amb certificat de la pròpia
empresa, si és d’equip propi, o amb certificat de l’empresa on es van fer les tasques
o certificat del client. Caldrà que hi consti a dit certificat la relació de serveis que
acredita com a experiència, així com una breu descripció de les tasques realitzades
en cadascun d’ells. L’adjudicatari haurà d’especificar la relació amb noms i cognoms
dels integrants de l’equip d’acord amb el format de taula següent:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Noms i cognoms

titulació

any

Perfil dins del contracte

S’ajuntarà també d’un organigrama amb totes les persones proposades per al
desenvolupament de les diferents accions objecte del contracte i que formaran part
de l’equip de treball designat i sobre el qual s’ha acreditat la solvència tècnica.
Des de Diputació s’exigirà la participació de tots els treballadors indicats, al llarg de
la durada del contracte. Els canvis de personal a l’equip seran informats prèviament
i es facilitarà la documentació que acrediti que compleixen la solvència tècnica i
professional definida pel lloc que ocuparà.
En el supòsit que el licitador resultés adjudicatari d’algun dels lots als quals licita,
aquest quadre regirà el nombre mínim de persones integrants de l’equip, pel conjunt
de lots adjudicats:
Núm. Lots licitats per un
mateix licitador
1 lot
2 lots

Coordinador

Suport
administratiu

Tècnics

Núm. Total
de membres

1
1

1
2

2
4

4
7

6

Signat per: Gemma Pepió Espuny
Data: 15-05-2019 10:33:25

Signat per: Josep Maria Prunera Figuerola
Càrrec: CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA, ENGINYERIA MUN
Data: 17-05-2019 09:30:19

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 7 de 8

Codi de verificació: 891bab3e-1e2d-470c-a9fe-83a435ae9de1

7. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà, aproximadament, pel segon semestre del 2019, amb
la possibilitat de pròrroga. Aquesta pròrroga es podrà executar durant la primavera
del 2020 i/o la tardor del 2020, en funció de les necessitats dels municipis.
El servei es prestarà als diferents municipis que l’hagin sol·licitat, d’acord amb el
llistat del plec de prescripcions tècniques, a l’Annex I.
La Diputació es reserva el dret de decidir, per cas de causes justificades, la prioritat
d’execució de les feines als diferents municipis.
8. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER CADASCUN DELS LOTS
Els criteris d’adjudicació, avaluables de forma automàtica i per cadascun dels lots
són els següents:
Criteri 1. Oferta econòmica

0 – 4,00

Proposta de millora econòmica del preu unitari , IVA no inclòs, per cada
lot, segons fórmula proposada. L’oferta econòmica més avantatjosa
rebrà la màxima puntuació d’aquest criteri.
La puntuació de l’oferta es calcularà de la següent forma:
P= MP * (PM-OL) / (PM-OB)
(P= puntuació; MP = màxima puntuació que s’atorga; PM = preu
unitari màxim de licitació; OL = oferta licitador; OB = oferta més baixa)
Els licitadors hauran de presentar la seva oferta pels dos lots. Els criteris per
determinar que una oferta es pot considerar anormal o desproporcionada seran els
indicats per llei.
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Criteri 2. Formació complementària de l’equip proposat

0 – 3,00

- En l’àmbit de la salut i l’exercici físic amb gent gran
[0,00-1,50]
Per cada membre de l’equip proposat amb la formació (el coordinador o els
dos tècnics) 0,25 punts fins a un màxim de 0,5 punts
- En l’àmbit d’habilitats de comunicació o dinamització d’equips
[0,00-1,50]
Per cada membre de l’equip proposat amb la formació (el coordinador o els
dos tècnics) 0,25 punts fins a un màxim de 0,5 punts
Per obtenir la puntuació en aquest criteri, caldrà acreditar-ho correctament, amb la
presentació del certificat d’assistència o equivalent, degudament compulsat, on hi
aparegui la denominació i el contingut de la formació, la data, la durada i entitat
organitzadora.
Criteri 3. Experiència addicional de l’equip
- Coordinador:
a) més de 5 anys
b) més de 3 anys i fins a 5 anys
- Tècnics:

0 – 2,00
[0,00-1,00]
1,00
0,50
[0,00-1,00]

a) tècnic 1: per cada any d’experiència superior als 3 anys 0,10 punts
[0,00-0,50]
fins a un màxim de 0,5 punts
b) tècnic 2: per cada any d’experiència superior als 3 anys 0,10 punts
[0,00-0,50]
fins a un màxim de 0,5 punts
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D’acord amb l’article 145 LCSP, la millor qualitat – preu s’avaluarà d’acord amb els
criteris econòmics i qualitatius, entre ells, l’organització, experiència i qualificació del
personal adscrit al contracte encarregat de la seva execució quan aquest factor de
qualitat pugui afectar significativament a la millor execució.
En el present contracte, la qualitat del servei està molt vinculada a l’ experiència del
personal que l’empresa proposa com a equip de treball. L’increment de l’experiència
professional valora la importància del coneixement i experiència en el tracte amb la
gent gran, les habilitats comunicatives, i les instal·lacions específiques dels parcs
de salut.
Per obtenir la puntuació en aquest criteri, caldrà acreditar-ho correctament,
mitjançant aportació de declaració responsable, acompanyada del perfil
professional dels membres, amb una breu descripció dels treballs desenvolupats,
on es pugui comprovar que són de tipologia anàloga a la que constitueix l’objecte
del contracte, l’any i la durada de la prestació del servei i l’organització. En cas que
quedi correctament acreditat l’experiència superior al mínim requerit a la solvència
tècnica de les persones proposades, els tècnics que valorin la documentació
atorgaran els punts corresponents d’aquest criteri.
Criteri 4. Presentació d’una proposta de programació d’una sessió

0 – 1,00

Per la presentació d’una fitxa explicativa dels continguts i parts en les
que es distribuiria el desenvolupament d’una sessió tipus d’activitat
física al parc de salut.

1,00

9. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Es preveu la possibilitat de modificar aquest contracte amb les següents condicions:
•

Supòsits, abast i límits: Increment del número de peticions del servei.

•

Percentatge: Les modificacions poden afectar, com a màxim, el 10 % del
preu del contracte.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=891bab3e-1e2d-470c-a9fe-83a435ae9de1

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és:
Josep M. Prunera Figuerola, cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori (MSET)
L’encarregat/ vocal del contracte és:
Gemma Pepió Espuny, Tècnica de Salut Pública
En cas d’absència dels dos anteriors, substitueix les seves funcions:
Sílvia Arroyo Aparicio, Tècnica de Salut Pública
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