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Acord

Adjudicar el contracte del servei de sessions d’activitat saludable per a la gent gran als
parcs de salut dels municipis del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre (Lot 1) i declarar
deserta l'adjudicació del lot 2.

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per decret de presidència núm. 2019-0002935 de 24 de juliol de 2019, es va aprovar l’
expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de sessions
d'activitat física, per a gent gran, als parcs de salut existents als municipis de la demarcació de
Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 31.948,69 euros (IVA inclòs), lots 1, i 2, amb
el següent desglòs:
Lots

Import base de licitaciò
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable:
(21%) import IVA

Pressupost base de licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

11.765,49 €

2.470,75 €

14.236,24 €

Lot 2

14.638,39 €

3.074,06 €

17.712,45 €

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Mesa de Contractació, en data 10 de
setembre de 2019, va procedir a l’obertura del sobre ÚNIC denominat "Documentació
administrativa i proposició econòmica” dels licitadors presentats, amb el resultat següent:
Lot 1: Municipis de les comarques de l'Alt Camp, BaixCamp, Baix Penedès, Conca de Barberà,
Tarragonès.

Núm.
Plica

1

LICITADOR

1.- Oferta econòmica, fins a 4 punts (Preu unitari: 692,09 € IVA exclòs)
2.- Formació complementària de l’equip proposat, fins a 3 punts
3. Experiència addicional de l’equip, fins a 2 punts
4.- Presentació d’una proposta de programació d’una sessió, fins a 1
punt

1. Preu unitari (€):600,00€ per municipi
IVA (0%):
0,00€
Total:
600,00€ per municipi
FUNDACION
SIEL
2. (X)
BLEU ESPAÑA
3. (X)
4. (X)
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DIVERSPORT SL

LOT 2: Municipis de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

Núm.
Plica
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2

1. Preu unitari(€): 620,07 € per municipi
IVA (21%):
130,21€
Total:
750,28€ per municipi
2. (X)
3. (X)
4. (X)

1

2

LICITADOR

1.- Oferta económica (IVA exclòs), fins a 4 punts (Preu unitari: 731,92
€ IVA exclòs)
2.- Formació complementària de l’equip proposat, fins a 3 punts
3. Experiència addicional de l’equip, fins a 2 punts
4.- Presentació d’una proposta de programació d’una sessió, fins a 1
punt

1. Preu unitari: 600,00 € per municipi
IVA (0%):
0,00€
Total:
600,00€ per municipi
FUNDACION
SIEL
2. (X)
BLEU ESPAÑA
3. (X)
4. (X)

DIVERSPORT SL

1. Preu unitari: 659,75 € per municipi
IVA (21%): 130,21€
Total:
750,28€ per municipi
2. (X)
3. (X)
4. (X)

La Mesa va comprovar la documentació presentada i va demanar que es passessin al
responsable del contracte per a què els valorés d’acord amb els criteris establerts a l’annex XIII
del Plec de clàusules administratives particulars.
3. En data 30 de setembre de 2019, els tècnics de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori van emetre informe de valoració d'ofertes dels criteris automàtics, el qual es
transcriu parcialment a continuació:
“...
D’acord amb la documentació presentada pels licitadors per al Lot 1, s’adjunta el quadre resum
de la puntuació obtinguda de cadascuna de les ofertes presentades i acceptades al
procediment de contractació, com a resultat d’aplicar els diferents criteris avaluables de forma
automàtica:
Puntuació dels licitadors
Criteris

Punt.

màx.
Siel Bleu

Diversport

4,00

4,00

3,13

- salut i exercici físic

1,50

0,00

0,00

- comunicació o dinamització equips

1,50

0,00

0,00

Criteri 1
oferta econòmica
Criteri 2
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- coordinador > 5 anys o de 3 a 5

1,00

0,00

0,00

- tècnic 1 > 3 anys

0,50

0,00

0,00

- tècnic 2 > 3 anys

0,50

0,00

0,00

programació sessió

1,00

1,00

1,00

TOTAL

10,00

5,00

4,13

Criteri 4

...
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Criteri 3

D’acord amb la documentació presentada pels licitadors per al Lot 2, s’adjunta el quadre resum
de la puntuació obtinguda de cadascuna de les ofertes presentades i acceptades al
procediment de contractació:
Puntuació dels licitadors
Criteris

Punt.

màx.
Siel Bleu

Diversport

4,00

4,00

2,19

- salut i exercici físic

1,50

0,00

0,00

- comunicació o dinamització equips

1,50

0,00

0,00

- coordinador > 5 anys o de 3 a 5

1,00

0,00

0,00

- tècnic 1 > 3 anys

0,50

0,00

0,00

- tècnic 2 > 3 anys

0,50

0,00

0,00

programació sessió

1,00

1,00

1,00

TOTAL

10,00

5,00

3,19

Criteri 1
oferta econòmica
Criteri 2

Criteri 3

Criteri 4

En conseqüència, informo:
Primer.- Un cop revisada i puntuada la documentació aportada, les ofertes dels licitadors han
obtingut les següents puntuacions sobre 10,00 punts, per al Lot 1:
Empresa

Puntuació

Siel Bleu

5,00

Diversport

4,13

Segon.- Un cop revisada i puntuada la documentació aportada, les ofertes dels licitadors han
obtingut les següents puntuacions sobre 10,00 punts, per al Lot 2:
Empresa

Puntuació

Siel Bleu

5,00

Diversport

3,19
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Tercer.- S'informa a la Mesa de Contractació que l’empresa que ha obtingut la major puntuació
en el procediment de licitació del contracte del servei de sessions d’activitat física per a gent
gran als parcs de salut existents en ambdós lots, Lot 1 i Lot 2, és el licitador Fundació Siel Bleu
España.”
“
4. La Mesa en la sessió de data 22 d’octubre de 2019, va estudiar l'informe tècnic de valoració
dels criteris automatics esmentat. També va comprovar que la Fundación Siel Bleu España
(Siel Bleu) no estava inscrita en el Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat
de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic (ROLECSP), ni havia presentat el document acreditatiu de la sol·licitud d’inscripció en
els registres abans esmentats, per tant, no compleix amb un dels requisits exigits per a
participar en un procediment simplificat.
Per la qual cosa, la Mesa va acordar:
1. Excloure a la Fundación Siel Blue España pels motius anteriorment exposats.
2. Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació dels lots 1 i 2 del contracte del servei de
sessions d’activitat física, per a gent gran, als parcs de salut existents als municipis de la
demarcació de Tarragona a l’empresa DIVERSPORT SL (plica 2), pels imports pel lot 1 de
14.236,24 € (IVA inclòs) I pel lot 2 de 17.712,45 € (IVA inclòs) i pels preus unitaris ofertats, per
resultar ser la unica oferta admesa a la licitació, prèvia acreditació del compliment del
requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic (en
endavant LCSP).
5. En data 6 de novembre de 2019, l’empresa DIVERSPORT SL, va aportar la justificació d’
haver constituït les garanties definitives per uns imports de 588,27€ (carta de pagament
2019000739) pel lot 1 i 731,92€ (carta de pagament 2019000740) pel lot 2, i la resta de
documentació requerida. Revisada la documentació es detecta un defecte respecte
l'acreditació dels tècnics de l'equip de treball de la solvència tècnica i la secretaria de la Mesa
en data 12 de novembre va requerir per a què en el termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’
enviament de la comunicació, presentessin la documentació acreditativa relativa a la solvència
dels tècnics de l'equip de treball, mitjançant sobre electrònic a la Plataforma de Contractació de
la Diputació de Tarragona .
6. En data 15 de novembre de 2019, l'empresa DIVERSPORT SL va presentar la
documentació relativa a la solvència dels tècnics de l'equip de treball i en data 20 de novembre
de 2019 els tècnics de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori van emetre
informe respecte a la solvència tècnica de l’empresa esmentada, el qual es transcriu
parcialment a continuació:
“ ...
El 15 de novembre de 2019 l’empresa aporta la documentació complementària sol·licitada, on
detalla l’experiència de cadascun dels membres de l’equip de treball. En concret presenta 5
tècnics per dur a terme les sessions d’activitat física als parcs de salut.
Consideracions tècniques en relació a la documentació

1.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 18/12/2019 a les 20:48:18

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/

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 4CF89067943349918794DD605940951F i data d'emissió 20/02/2020 a les 11:43:53

Pàgina: 5 de 7

Codi de verificació: b3985131-c9ca-4713-a536-e9ccea0ab9ee
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b3985131-c9ca-4713-a536-e9ccea0ab9ee

1. Pel que fa als tècnics Carmel Plaza i Juan Carlos Magaña, l’empresa especifica a la
declaració que tenen experiència en parcs de salut al municipi de Tarragona, però no
queda suficientment clar que en hagin actuat en 5 parcs de salut diferents cadascun d’
ells i, aquesta experiència, tampoc queda definida als currículums que adjunta.
2. De la mateixa forma, i en relació als mateixos tècnics, pel que fa als parcs de salut on l’
empresa declara que hi han treballat, es desconeix la zona de Tarragona a la que fan
referència, ja que detallen els següents parcs: Sant Pere i Sant, La Granja- Torreforta,
Sant Salvador, Tarraco Jaume i Llevant. A més a més, l’empresa fa referència a uns
contractes per comprovar que s’ha treballat en els parcs de salut, però que
posteriorment no adjunta.
3. Pels motius anteriors, el 18 de novembre de 2019, es consulta a l’administració
implicada, en aquest cas el Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, per tal de
conèixer amb exactitud quines són les feines fetes per part de cadascun dels tècnics de l’
empresa.
4. El 19 de novembre de 2019, el Patronat envia la següent informació, en relació a les
tasques dutes a terme l’any 2019:

Dia

Parc Saludable

LOCALITZACIÓ DELS PARCS SALUT

Tècnic

Dilluns

10:45

Sp i Sp

SANT PERE I SANT PAU: COSTAT AVDA PAÏSOS
CATALANS , DINS PARC DE LA MUNTANYETA

Joan Carles

Dimecres

10:45

Torreforta
/CC

TORREFORTA: C/FLUVIA, ALTERNANT
SETMANALMENT AMB CAMPCLAR, C/SIURANA

Carmel

Dijous

10:45

Saavedra

TARRAGONA: PARC SAAVEDRA

Joan Carles

La Mora

LA MÓRA: CRUÏLLA DELS CARRERS BAIX EMPORDÀ I
AVDA MEDITERRANI

Carmel

Divendres

10:45

5. Amb la informació proporcionada pel Patronat, no es compleix amb la solvència tècnica
necessària d’aquests dos tècnics pel que fa a l’experiència, 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.
6. Pel que fa al tècnic Sergi Curto, no disposa de la formació sol·licitada a la solvència
tècnica, ja que, d’acord amb l’indicat per Diversport, no està en possessió del títol de
llicenciat en Educació Física o Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
7. Finalment, pel que fa als tècnics Miquel Also i Jacint Gran, aquests han participat amb la
mateixa empresa en l’execució de contractes anteriors amb Diputació de Tarragona, per
tant, tot i no detallar 5 parcs de salut diferents en el cas de Jacint Gran, des de la
Diputació sí que es té constància de la seva participació.

D’acord amb tot l’exposat, informo sobre el següent:

1. Dels cinc tècnics esportius que l’empresa Diversport relaciona a la seva declaració com
a equip de treball, i en base a la informació disponible, només compleixen amb la
solvència tècnica dos d’ells, concretament els tècnics Miquel Also i Jacint Gran.
2. D’acord amb l’equip mínim especificat a les condicions del contracte, per executar
cadascun dels lots es necessiten dos tècnics esportius per lot, per tant, l’empresa
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Diversport únicament disposaria d’equip de treball per executar un dels dos lots dels que
es proposa com a adjudicatària.
3. La baixa que ha fet l’empresa Diversport és superior al lot 1 (10,4%) respecte al lot 2
(9,8%), per la qual cosa l’oferta més avantatjosa per la Diputació de Tarragona és el Lot
1. “

7. En data 5 de desembre de 2019 els tècnics de Salut pública han emès informe relatiu al lot 2
del contracte del servei de sessions d’activitat física per a gent gran als parcs de salut existents
a la demarcació de Terres de l'Ebre, manifestant que consideren correctes i vigents els
documents tècnics del contracte, és a dir, la memòria justificativa de la necessitat i el plec de
prescripcions tècnics i proposen iniciar la tramitació de la contractació d’aquest lot mitjançant
un procediment negociat sense publicitat.
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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2.

Fonaments de dret
1. Els articles 150.1, 150.2 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant LCSP), estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. L’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP), a sensu contrari, estableix la possibilitat de declarar deserta una licitació
quan les ofertes o proposicions no siguin admissibles d’acord amb els criteris que consten en
els plecs que regeixen el contracte.
3. L'article 168.a.1 de la LCSP diu que els contractes que subscriguin les administracions
públiques es poden adjudicar mitjançant procediment negociat quan, després d'haver-se seguit
un procediment obert o restringit, les ofertes no siguin adequades, sempre que les condicions
inicials del contracte no es modifiquin substancialment.
4. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de Govern, d’acord amb
la delegació efectuada per decret de Presidència de data 14 d’agost de 2019 amb núm. de
registre 2019-0003370.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 22 d'octubre.
Segon. Excloure de la licitació a la Fundación Siel Blue España per no complir amb el requisit
exigit per a participar en el procediment simplificat, d'estar registrat, o haver sol·licitat la
inscripció, en el RELI o ROLECSP dels procediments simplificats
Tercer. Adjudicar el lot 1 del contracte del servei de sessions d'activitat física, per a gent gran,
als parcs de salut existents als municipis del Camp de Tarragona a l’empresa DIVERSPORT
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Lot 1:
Preu sense IVA: 11.765,49 €
Import IVA 21%: 2.470,75 €
Preu final del contracte: 14.236,24 €
Quart. Declarar desert el lot 2 del contracte del servei de sessions d'activitat física, per a gent
gran, als parcs de salut existents als municipis de Terres de l'Ebre i tornar a tramitar-lo pel
procediment negociat sense publicitat.
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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SL (B17711474), per resultar ser la única oferta admesa a la licitació i complir amb els requisits
exigits, per un import màxim de despesa de CATORZE MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS
EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (14.236,24 €), IVA inclòs, pels preus unitaris ofertats,
amb el desglossament següent:

Cinquè. Retornar a l'empresa DIVERSPORT SL la garantia definitiva per import de 731,92€
(carta de pagament 2019000740) corresponent al lot 2.
Sisè. Disposar la despesa derivada pel lot 1 d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1200-311-22706 del pressupost de 2019 per un import de 14.236,24 €, i donar
de baixa l'autorització de crèdit per import 17.712,45€ corresponent al lot 2 amb càrrec a
l'aplicació pressupostaria1200-311-22706
Setè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació, d’acord amb el
que preveu el punt 2.3.5 del Plec de clàusules administratives particulars.
Vuitè. Notificar aquesta resolució i emplaçar l’adjudicatari perquè concorri a la signatura del
contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’
endemà de la recepció de la notificació. En cas que no compleixi l'esmentat requeriment
s'estarà al que disposa l'art. 153 de la LCSP.
Novè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència al Municipi.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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