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DECRET

Aprovar i adjudicar la contractació menor del servei de disseny, definició i
realització d’itineraris de natura a l’entorn del castell d’Escornalbou per a
famílies i grups.

Fets
1. La Diputació, mitjançant el servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal, ofereix
educació i sensibilització ambiental als municipis de la demarcació de
Tarragona. El projecte “Operació Baronia d’Escornalbou” té com a objectiu
valoritzar l’espai natural i paisatgístic dels municipis de la Baronia d’
Escornalbou, es pretén aconseguir la reactivació d’una zona rural de la
muntanya del prelitoral tarragoní, a partir de la millora de les condicions de l’
entorn, com a element bàsic per a l’increment de la competitivitat del turisme d’
interior, amb especial atenció als recursos culturals, patrimonials, del medi
natural i del lleure actiu i d’aventura.
La unitat Medi Ambient ha iniciat la tramitació de la contractació menor del
servei de disseny, definició i realització d’itineraris de natura a l’entorn del
castell d’Escornalbou per a famílies i grups diversos, població dels municipis de
la Baronia d’Escornalbou, entitats, associacions, prescriptors de proximitat,
excursionistes de les rodalies, etc., que visitin l’entorn del castell. L’objectiu
directe de l’actuació és impulsar el coneixement i interpretació dels principals
elements de l’entorn del Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou.
El projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020 (objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 6).
2. El cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, ha redactat el Plec de condicions que han de regir aquesta

contractació, amb un pressupost màxim de despesa de 10.890,00 € IVA inclòs,
i amb un preu màxim unitari per actuació de 242,00 € IVA inclòs.
3. A la licitació d’aquest contracte menor, publicada en el Perfil del Contractant
de la Diputació de Tarragona en data 15 de març de 2021, van concórrer les
següents empreses que han presentat les ofertes detallades a continuació:

LICITADOR

OFERTA ECONÒMICA Preu unitari (IVA EXCLÒS)

Georadar Topografia i Serveis Ambientals, S.L.

180,00 €

Limonium, S.L.

169,00 €

4. En data 28 d’abril de 2021, el responsable del contracte ha emès informe de
valoració de les ofertes en el que proposa l’adjudicació del contracte a l’
empresa Georadar Topografia i Serveis Ambientals, S.L., per haver obtingut la
millor puntuació en aplicació dels criteris de valoració establerts en el Plec, d’
acord amb el resum de puntuacions següents,
.../
De conformitat amb els criteris establerts en l’apartat 8 “Documentació
requerida amb l’oferta i criteris de valoració”, s’ha procedit a la valoració i
puntuació de la documentació presentada, per tal d’emetre l’informe de
valoració de les ofertes presentades i acceptades.
La tècnica que subscriu emet el següent informe:
Primer.- Licitadors
S’ha valorat i puntuat l’apartat de “Documentació requerida amb l’oferta i criteris
de valoració” de les ofertes presentades i acceptades:
1. Limonium SL
2. Georadar, Topografia i Serveis Ambientals, SL
Segon.- Examen de la documentació requerida per als criteris de
valoració.
La documentació presentada pels licitadors ha estat la següent:
- Memòria i demostració de l’itinerari de natura i habilitats de l’educador

- Oferta econòmica
Tercer.- Aplicació dels criteris de valoració
S’aplica els criteris de l’apartat 8 del document de característiques per a la
prestació del servei de disseny i realització d’itineraris de natura a l’entorn del
Castell d’Escornalbou per famílies i grups.
Criteri / documentació a presentar

Puntuació
màxima

1. Memòria i demostració de l’itinerari de natura i habilitats de
l’educador:
Es presentarà una memòria amb la descripció metodològica del
desenvolupament de l’itinerari de natura.
En el termini màxim de 15 dies des de la data màxima de
lliurament de les ofertes, es convocarà a les empreses a realitzar
una demostració de l’itinerari de natura, segons el pla de treball
lliurat, al Castell d’Escornalbou. Aquesta demostració tindrà una
durada d’1 hora i haurà de ser una sessió pràctica i resumida de
l’activitat.
La persona que realitzarà la demostració serà la mateixa persona
que l’ofertant prevegui per desenvolupar posteriorment les
actuacions, cas de ser adjudicatari.
Es valorarà el compliment dels objectius, de la comprensió dels
conceptes, el treball pedagògic, el nivell de coneixement assolit,
la vivència experimental, les habilitats comunicatives i
pedagògiques de l’educador/da ambiental.

8,0 punts

2. Oferta econòmica:
Es valorarà l’oferta econòmica només en el cas que s’hagi
superat una puntuació de la demostració de l’itinerari de natura i
habilitats de l’educador superior a 4 punts.
L’oferta haurà d’especificar el preu unitari de l’itinerari, preu que
s’utilitzarà com a referència per a la facturació si l’oferta és
adjudicada.
La baixa econòmica es referirà a l’import del preu unitari de
l’itinerari (base imposable).
La puntuació que el licitador obtindrà en aquest criteri es
calcularà de la següent forma:
P= Punts màxims criteri · (PBL-Oferta que es valora)/(PBL-Oferta més econòmica)

2,0 punts

Quart.- Valoració de la Memòria i demostració de l’itinerari de natura i
habilitats de l’educador
1. Limonium SL
La memòria presentada conté una gran descripció del desenvolupament dels
itineraris de natura amb el detall dels objectius, recorreguts, importància dels
espais, elements faunístics, florístics, geològics, .... i el material amb el que es
complementarà l’itinerari (prismàtics, guies de camp, apps, làmines i fitxes).

La demostració de l’itinerari i les habilitats de l’educador s’adeqüen a l’objecte
del contracte. Els objectius de l’itinerari, a nivell de coneixement assolit pels
destinataris, es treballen en la seva totalitat durant la realització de l’itinerari i s’
aconsegueix que els assistents gaudeixen, descobreixen l’entorn del Castell d’
Escornalbou, experimentin, observin, pensin i s’emocionin.
L’educador té un gran coneixement de tots els elements, però, a destacar, dels
ocells de l’entorn, creant una dinàmica contínua d’identificació d’aquests, amb
escolta i observacions durant tot l’itinerari.
S’ha valorat amb una puntuació total de 7,00 punts.
2. Georadar, Topografia i Serveis Ambientals, SL
La memòria presentada conté una gran descripció del desenvolupament dels
itineraris de natura amb la relació de les ubicacions en l’espai, característiques
de la flora, fauna, geologia, història,... i la relació dels itineraris amb un joc
introductori i participatiu. Es detalla l’enfocament pedagògic amb els diferents
paràmetres metodològics que s’aplicaran.
La demostració de l’itinerari i les habilitats de l’educador s’adeqüen a l’objecte
del contracte. Els objectius de l’itinerari, a nivell de coneixement assolit pels
destinataris, es treballen en la seva totalitat durant la realització de l’itinerari i s’
aconsegueix que els assistents gaudeixen, descobreixen l’entorn del Castell d’
Escornalbou, experimentin, observin, pensin i s’emocionin.
Destacar el joc participatiu plantejat a l’inici en què els assistents en funció del
personatge que correspongui hauran d’interpretar el paisatge i, també, el
tancament dels itineraris amb un tast de bany de bosc.
L’educadora s’identifica en l’espai durant tot el recorregut, mostra un gran
coneixement de la història de l’entorn i del Castell d’Escornalbou, amb molta
informació i dades, connecta les diferents etapes històriques i la seva influència
amb l’entorn natural, relaciona patrimoni natural i cultural, els seus usos, les
diverses llegendes i la relació de l’entorn i els municipis de la Baronia d’
Escornalbou.
S’ha valorat amb una puntuació total de 8,00 punts.
Cinquè.- Valoració de l’oferta econòmica

Ambdues empreses han superat la puntuació de 4 punts de la demostració de l’
itinerari de natura i habilitats de l’educador i per tant, es valora el preu unitari
del taller de les ofertes i es calcula de la següent forma:
P= Punts màxims criteri · (PBL-Oferta que es valora)/(PBL-Oferta més
econòmica)
El preu màxim unitari de les actuacions serà de 200,00 €, als quals, afegint el
21% d’IVA fa un total de 242,00 € .
Per tal, aplicada la fórmula anterior, la puntuació de l’empresa pel que fa l’
oferta econòmica és la següent:
Oferta econòmica
presentada
(euros)

Puntuació segons
oferta econòmica
[0 - 5,50]

Limonium SL

169,00

2,00

Georadar, Topografia i Serveis
Ambientals, SL

180,00

1,29

En conseqüència, informo:
Primer.- Un cop revisada i valorada la documentació, l’oferta han obtingut la
següent puntuació sobre 10,00 punts.
1. Memòria i demostració de l’itinerari de natura i 2. Oferta
Total
habilitats de l’educador
econòmica
[0 - 8,00]

[0 - 2,00]

[0
-10,00]

Limonium SL

7,00

2,00

9,00

Georadar, Topografia i Serveis
Ambientals, SL

8,00

1,29

9,29

Puntuació màxima

Segon.- L’empresa Georadar, Topografia i Serveis Ambientals, SL ha obtingut
la puntuació més alta en el contracte menor per a la prestació del servei de
disseny i realització d’itineraris de natura a l’entorn del Castell d’Escornalbou
per famílies i grups, en base els criteris de l’apartat 8 del document de
característiques, amb un total de 9,29 punts sobre 10.
És tot el que ha d’informar qui subscriu. No obstant, l’òrgan competent resoldrà
allò que cregui més oportú."

5. S’ha comprovat que l’expedient compleix els requisits establerts en les bases
d’execució del pressupost i que no s’està alterant l’objecte del contracte per
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte pel seu import es pot qualificar de menor, segons el que
estableix l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors es preveu a l'article
131.3 del mateix text legal i a les bases d'execució del pressupost de la
Diputació de Tarragona.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la contractació menor del servei de disseny, definició i
realització d’itineraris de natura a l’entorn del castell d’Escornalbou per a
famílies i grups i el Plec de condicions que la regeixen.
Segon. Adjudicar aquest contracte a l’empresa Georadar Topografia i S
erveis Ambientals, S.L., amb NIF B43980903, per un import màxim de DEU
MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS (10.890,00 €) IVA inclòs, i pel preu
unitari de 217,80 € IVA inclòs.
Tercer. Autoritzar i disposar les despeses derivades d'aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-1200-336-22602.
Quart. Publicar-ho al perfil del contractant de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària i a l’altra empresa que ha
presentat oferta.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència
Municipal.

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.

El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey

