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Data de l'acord: 12 de novembre de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIÓ, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/mcc
Expedient: 8004330008-2019-0004249

Adjudicació de la contractació del servei de disseny, creació i implantació de
formació de tres programes d’acceleració empresarial, lots 1, 2 i 3.

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B74479AC87024F13BECFAE641BFCBF91 i data d'emissió 13/11/2019 a les 10:11:07

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6964d068-fc23-4b40-aaec-621c0adda5d1

Codi de verificació: 6964d068-fc23-4b40-aaec-621c0adda5d1

Acord

Fets
1. Per decret de Presidència número 2019-0003230 de data 6 d’agost de 2019, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat del servei de
disseny, creació i implantació de formació de tres programes d’acceleració empresarial,
(lots 1, 2 i 3), amb un pressupost màxim de despesa de 36.009,60 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 10 de
setembre de 2019, va examinar la documentació administrativa aportada pels 2 licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

FUNDACIO URV

2

PENÍNSULA CORPORATE INNOVATION S.L.

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre a
tots els licitadors presentats.
3. A continuació, en la mateixa sessió i en acte públic, es van obrir el sobre 2 dels licitadors
acceptats, que contenen la documentació subjecta a judici de valor:

Lot

Licitador

FUNDACIO URV
1

PENÍNSULA
CORPORATE
INNOVATION S.
L.
FUNDACIO URV

Contingut
i
Planificació
disseny
dels
dels
mòduls
mòduls
formatius: fins
formatius: fins a
a 10 punts.
10 punts.
x

Ús de noves
Coherència
i
tecnologies en
uniformitat
dels
els
mòduls
mòduls formatius:
formatius: fins a
fins a 10 punts.
10 punts.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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3

PENÍNSULA
CORPORATE
INNOVATION S.
L.

x

x

x

x

FUNDACIO URV

x

x

x

x

PENÍNSULA
CORPORATE
INNOVATION S.
L.

x

x

x

x

Aquest resultat es va publicar al Perfil del Contractant en data 2 d’octubre de 2019.
4. En data 16 de setembre de 2019, el responsable del contracte va emetre informe de
valoració de criteris avaluables mitjançant judici de valor, el qual es transcriu parcialment a
continuació:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B74479AC87024F13BECFAE641BFCBF91 i data d'emissió 13/11/2019 a les 10:11:07
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2

“... El mecanisme de valoració s’ha realitzat en base als criteris de valoració especificats en
el plec de condicions tècniques del concurs i posant especial èmfasi en els apartats que
aquest plec feia referència.
Valoració del licitador: FUNDACIÓ URV

LOT 1: Disseny, creació i Impartició de formació empresarial en el programa “Camp
TgnUp” de la Diputació de Tarragona.

La puntuació dels criteris és la següent:
Criteri

Puntuació

Planificació dels mòduls formatius (0-10)

9

Contingut i disseny dels mòduls formatius (0-10)

6

Coherència i uniformitat dels mòduls formatius (0-10)

8

Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (0-10)

2

TOTAL

25

Justificació:
Planificació dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 9 punts
L’empresa licitadora ha presentat una molt bona temporalització global, dividint cada mòdul
en diferents sessions formatives. Les persones formadores proposades estan altament
capacitades per aconseguir els resultats que s’esperen.
Contingut i disseny dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 6 punts
A nivell acadèmic el contingut que es presenta ajudarà a les empreses participants a assolir
d’una manera clara els objectius que es busquen. D’altra manera però, el contingut no
presenta una base atractiva ni innovadora ja que es veu com un format classe professoralumne.
Criteri coherència i uniformitat dels mòduls formatius (10 punts): 8 punts
Existeix un desglossament coherent entre les sessions que es faran a cada mòdul a nivell d’
hores i nivell formatiu. Els mòduls s’adapten perfectament al que l’objecte del contracte
demanava.
Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (10 punts): 2 punts
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LOT 2: Disseny, creació i Impartició de formació empresarial en el programa
“EbreUp” de la Diputació de Tarragona.

La puntuació dels criteris és la següent:
Criteri

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B74479AC87024F13BECFAE641BFCBF91 i data d'emissió 13/11/2019 a les 10:11:07

Codi de verificació: 6964d068-fc23-4b40-aaec-621c0adda5d1
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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No s’aprecia cap tipus de novetat aportada pel licitador en l’aspecte tecnològic. No
defineixen cap tipus de metodologia aplicada a les sessions formatives on les noves
tecnologies prenguin la importància que es demanava. Només s’esmenta que algunes de
les sessions requeriran de suport informàtic per part dels participants.

Puntuació

Planificació dels mòduls formatius (0-10)

9

Contingut i disseny dels mòduls formatius (0-10)

6

Coherència i uniformitat dels mòduls formatius (0-10)

8

Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (0-10)

2

TOTAL

25

Justificació:
La justificació de la puntuació serà exactament la mateixa que el LOT 1, ja que
la memòria tècnica presentada pel licitador en els lots 1 i 2 és la mateixa, i per
tant els criteris no varien.
Planificació dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 9 punts
Contingut i disseny dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 6 punts
Criteri coherència i uniformitat dels mòduls formatius (10 punts): 8 punts
Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (10 punts): 2 punts
LOT 3: Disseny, creació i Impartició de formació empresarial en el programa d’
Economia Circular de la Diputació de Tarragona.

La puntuació dels criteris és la següent:
Criteri

Puntuació

Planificació dels mòduls formatius (0-10)

9

Contingut i disseny dels mòduls formatius (0-10)

7

Coherència i uniformitat dels mòduls formatius (0-10)

8

Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (0-10)

2

TOTAL

26

Justificació:
Planificació dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 9 punts
L’empresa licitadora ha presentat una molt bona temporalització global, dividint cada mòdul
en diferents sessions formatives. Les persones formadores proposades estan altament
capacitades per aconseguir els resultats que s’esperen.
Contingut i disseny dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 7 punts

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 12/11/2019 a les 20:10:52

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: 4 de 10

Valoració del licitador: PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL
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A nivell acadèmic el contingut que es presenta ajudarà a les empreses participants a assolir
d’una manera clara els objectius que es busquen. A cada mòdul formatiu s’ha incorporat
formació sobre economia circular, aspecte enriquidor pel LOT 3.
Criteri coherència i uniformitat dels mòduls formatius (10 punts): 8 punts
Existeix un desglossament coherent entre les sessions que es faran a cada mòdul a nivell d’
hores i nivell formatiu. Els mòduls s’adapten perfectament al que l’objecte del contracte
demanava.
Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (10 punts): 2 punts
No s’aprecia cap tipus de novetat aportada pel licitador en l’aspecte tecnològic. No
defineixen cap tipus de metodologia aplicada a les sessions formatives on les noves
tecnologies prenguin la importància que es demanava. Només s’esmenta que algunes de
les sessions requeriran de suport informàtic per part dels participants.

LOT 1: Disseny, creació i Impartició de formació empresarial en el programa “Camp
TgnUp” de la Diputació de Tarragona.

La puntuació dels criteris és la següent:
Criteri

Puntuació

Planificació dels mòduls formatius (0-10)

9

Contingut i disseny dels mòduls formatius (0-10)

8

Coherència i uniformitat dels mòduls formatius (0-10)

8

Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (0-10)

10

TOTAL

35

Justificació:
Planificació dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 9 punts
L’empresa licitadora ha dissenyat la formació dividint cada mòdul en diferents sessions
formatives. Les persones formadores proposades estan altament capacitades per
aconseguir els resultats que s’esperen.
Contingut i disseny dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 8 punts
Cada mòdul, dividit en sessions, s’ha organitzat en objectius generals, específics, una
programació completa i les eines que utilitzaran per assolir els resultats que es demanen.
Criteri coherència i uniformitat dels mòduls formatius (10 punts): 8 punts
Les sessions de tres hores s’organitzaran sent la primera de repàs i resolució de dubtes, la
segona la part teòrica i la tercera la part pràctica i de treball. Existeix un desglossament
coherent entre les sessions que es faran a cada mòdul a nivell d’hores i nivell formatiu. Els
mòduls s’adapten perfectament al que l’objecte del contracte demanava.
Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (10 punts): 10 punts
Per fer la formació, el licitador farà ús d’una plataforma educativa pròpia. La signatura d’
assistència serà digital. A destacar que cada alumne tindrà accés a la plataforma virtual on
tindrà el material didàctic, els exercicis proposats, la resolució dels mateixos i la valoració
dels professors.
LOT 2: Disseny, creació i Impartició de formació empresarial en el programa
“EbreUp” de la Diputació de Tarragona.
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Criteri

Puntuació

Planificació dels mòduls formatius (0-10)

9

Contingut i disseny dels mòduls formatius (0-10)

8

Coherència i uniformitat dels mòduls formatius (0-10)

8

Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (0-10)

10

TOTAL

35

Justificació:
La justificació de la puntuació serà exactament la mateixa que el LOT 1, ja que
la memòria tècnica presentada pel licitador en els lots 1, 2 i 3 és la mateixa, i
per tant els criteris no varien.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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La puntuació dels criteris és la següent:

Planificació dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 9 punts
Contingut i disseny dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 8 punts
Criteri coherència i uniformitat dels mòduls formatius (10 punts): 8 punts
Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (10 punts): 10 punts

LOT 3: Disseny, creació i Impartició de formació empresarial en el programa d’
Economia Circular de la Diputació de Tarragona.

La puntuació dels criteris és la següent:
Criteri

Puntuació

Planificació dels mòduls formatius (0-10)

9

Contingut i disseny dels mòduls formatius (0-10)

8

Coherència i uniformitat dels mòduls formatius (0-10)

8

Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (0-10)

10

TOTAL

35

Justificació:
La justificació de la puntuació serà exactament la mateixa que el LOT 1, ja que
la memòria tècnica presentada pel licitador en els lots 1, 2 i 3 és la mateixa, i
per tant els criteris no varien.
Planificació dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 9 punts
Contingut i disseny dels mòduls formatius (màxim 10 punts): 8 punts
Criteri coherència i uniformitat dels mòduls formatius (10 punts): 8 punts
Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius (10 punts): 10 punt"
5. La Mesa assumeix aquest informe i a continuació, en acte públic, es procedeix a l’
obertura del sobre 3, que contenen la proposició econòmica i documentació acreditativa de
les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, amb el resultat següent:
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Lot 1: pressupost màxim de despesa 12.003,20€ (IVA inclòs)
Lot 2: pressupost màxim de despesa 12.003,20€ (IVA inclòs)
Lot 3: pressupost màxim de despesa 12.003,20€ (IVA inclòs)

80 €/hora, IVA exclòs

Preus unitaris Lots 1, 2 i 3

Núm.
Plica

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B74479AC87024F13BECFAE641BFCBF91 i data d'emissió 13/11/2019 a les 10:11:07
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Pressupost màxim de despesa: 36.009,60 (IVA Inclòs) amb el següent desglòs:

LICITADOR

1.Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 60 punts
A-Proposta económica IVA (exclòs): fins a 50 punts
B-Experiència prèvia addicional: fins a 10 punts
Lot 1, lot 2 i lot 3 (tenen la mateix import d’oferta econòmica)
A- 9.920 € - preu unitari: 80€
B- (x)

1

FUNDACIÓ URV

2

Lot 1, lot 2 i lot 3 (tenen la mateix import d’oferta econòmica)
PENÍNSULA
CORPORATE
A- 9.300 € - preu unitari: 75€
INNOVATION S.L.
B- (X)

6. Amb data 26 de setembre de 2019, el responsable del contracte, va emetre l'informe de
valoració del sobre 3 oferta econòmica d’acord amb els criteris de valoració de forma
automàtica, el qual es transcriu a continuació:
“Informe de valoració dels criteris objectius referent a la contractació del servei de disseny,
creació i impartició de tres programes d’acceleració empresarial
La puntuació màxima en criteris automàtics és de 60 punts distribuïts de la següent manera:
1. Oferta econòmica
La puntuació màxima del criteri “oferta econòmica” és de 50 punts.
Per valorar el preu de l’oferta econòmica, s’agafa com a referència en totes les ofertes, l’
import màxim de licitació, és a dir, 9.920 euros sense IVA.
L’oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requisits tècnics indicat en el plec de
prescripcions tècniques, rep la màxima puntuació (50 punts) i la resta d’ofertes reben una
puntuació proporcional, d’acord amb el diferencial de percentatges respecte a l’oferta amb
més puntuació.
Px = Oe * 50
Ox
On:
Px = puntuació oferta validada
Oe = preu oferta més econòmica (sense IVA)
Ox = preu oferta valorada (sense IVA)

2. Experiència prèvia addicional

La puntuació màxima del criteri “experiència prèvia” serà de 10 punts.
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Formació empresarial durant 1 i 3 anys: 5 punts
Formació empresarial durant 4 a 6 anys: 7.5 punts
Formació empresarial durant més de 6 anys: 10 punts

FUNDACIÓ URV
La justificació de la puntuació pels LOTS 1, 2 i 3 serà la mateixa ja que l’oferta econòmica
presentada pel licitador en tots els lots és la mateixa, i per tant els criteris no varien.

1. Oferta econòmica.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Les persones formadores hauran d’haver impartit prèviament formació empresarial durant
un mínim d’1 any.

Px = (9.300 x 50) / 9.920 = 46,88 punts

2. Experiència prèvia addicional

Fundació URV acredita una experiència de les persones formadores de més de 6 anys,
amb el que s’atorguen 10 punts.
PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL
La justificació de la puntuació pels LOTS 1, 2 i 3 serà la mateixa ja que l’oferta econòmica
presentada pel licitador en tots els lots és la mateixa, i per tant els criteris no varien.

1. Oferta econòmica.

Px = (9.300 x 50) / 9.300 = 50 punts

2. Experiència prèvia addicional

Peninsula Corporate Innovation, SL acredita una experiència de les persones formadores
de més de 6 anys, amb el que s’atorguen 10 punts.
Per tant,
vistes les dues ofertes, la puntuació dels criteris de valoració objectius corresponents a la
documentació presentada, queda de la següent manera:

Fundació URV
Peninsula Corporate Innovation

Puntuació Oferta
econòmica

Puntuació Experiència
prèvia addicional

TOTAL

46,88

10

56,88

50

10

60

”
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La Mesa assumeix aquest informe, el qual es publicarà al Perfil de Contractant, i estableix
la puntuació final de cadascún dels licitadors, per als següents lots:
Criteris avaluables mitjançant judici de valor
Coherència
Contingut
Planificació
i
i disseny
dels
uniformitat
dels
mòduls
dels
mòduls
formatius:
mòduls
formatius:
fins a 10
formatius:
fins a 10
punts.
fins a 10
punts.
punts.

Lot Licitador

1
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7. En data 1 d’octubre de 2019, es va reunir la Mesa de Contractació, per estudiar l’informe
abans esmentat.

2

3

Criteris automàtics

Ús
de
noves
tecnologies
Puntuació
en
els
Oferta
mòduls
econòmica
formatius:
fins a 10
punts.

Puntuació
Experiència Total
prèvia
Punt.
addicional

FUNDACIO
URV

9

6

8

2

46,88

10

81,88

PENÍNSULA
CORPORATE
INNOVATION
S.L.

9

8

8

10

50

10

95,00

FUNDACIO
URV

9

6

8

2

46,88

10

81,88

PENÍNSULA
CORPORATE
INNOVATION
S.L.

9

8

8

10

50

10

95,00

FUNDACIO
URV

9

7

8

2

46,88

10

82,88

PENÍNSULA
CORPORATE
INNOVATION
S.L.

9

8

8

10

50

10

95,00

A continuació, la Mesa va acordar proposar a l’òrgan de contractació:
- L’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 del contracte del servei de disseny, creació i implantació de
formació de tres programes d’acceleració empresarial a l’empresa PENINSULA
CORPORATE INNOVATION, SL (plica 2), pels preus unitaris ofertats, per resultar ser l’
oferta econòmicament més avantatjosa, prèvia acreditació del compliment del requeriment
a què es refereix l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic en endavant
(LCSP).
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l'article
150.2 de la LCSP:
Núm. ordre

Empresa

Puntuació total
Lot 1

Puntuació total Lot 2

Puntuació total Lot 3

1

PENÍNSULA CORPORATE
INNOVATION S.L.

95,00

95,00

95,00

2

FUNDACIO URV

81,88

81,88

82,88

El president de la Mesa, per delegació de l’òrgan de contractació, va acceptar la proposta d’
adjudicació de la Mesa i va encarregar a la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions perquè pogués requerir la documentació prèvia a l’adjudicació.
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8. En data 14 d’octubre de 2019, l’empresa PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL
(NIF B66585613) ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva pels lots 1,
2 i 3 per un import de 1.488,00 euros amb carta de pagament núm.: 2019000717 i la resta
de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.

Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
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L’acta de la Mesa i l’informe de valoració es publicaran al Perfil de Contractant.

2. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon a la presidenta de la
Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de
14 d’agost de 2019).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Adjudicar el lot 1 del contracte de servei de disseny, creació i implantació de
formació de tres programes d’acceleració empresarial, a l’empresa PENINSULA
CORPORATE INNOVATION, SL (NIF B66585613) per un import total d'ONZE MIL DOSCENTS CINQUANTA-TRES euros (11.253,00 €) IVA inclòs, i pels preu unitaris ofertats,
amb el desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

9.300,00€
1.953,00€
11.253,00 €

Segon. Adjudicar el lot 2 del contracte de servei de disseny, creació i implantació de
formació de tres programes d’acceleració empresarial , a l’empresa PENINSULA
CORPORATE INNOVATION, SL (NIF B66585613) per un import total d' ONZE MIL DOSCENTS CINQUANTA-TRES euros (11.253,00 €) IVA inclòs, i pels preu unitaris ofertats,
amb el desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

9.300,00€
1.953,00€
11.253,00€

Tercer. Adjudicar el lot 3 del contracte de servei de disseny, creació i implantació de
formació de tres programes d’acceleració empresarial , a l’empresa PENINSULA
CORPORATE INNOVATION, SL (NIF B66585613) per un import total d' ONZE MIL DOSCENTS CINQUANTA-TRES (11.253,00 €) IVA inclòs, i pels preu unitaris ofertats, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA

9.300,00€

Import 21% IVA:

1.953,00€

Preu final del contracte

11.253,00€
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Exercici

Aplicació pressupostària

Import

Núm operació

2019

8040/241/22606

33.759,00€

2019040669D

Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 2.3.5 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Sisè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del contracte
administratiu corresponent a partir del 15è dia hàbil des què es faci tramesa de la
notificació de l’adjudicació, en el supòsit que no hi hagi hagut recurs especial. En el cas que
no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la LCSP.
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Quart. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària següent:

Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria.

Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de
la notificació.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant de la presidenta de
la Diputació, en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció
de la notificació.
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