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Expedient:

8004330008-2021-0010399

Referència:

RLP/eec/lop

Òrgan competent:

Diputat delegat de Contractació i Expropiacions

Delegació:

Decret de la Presidència núm. 2020-0000447 de 13 de febrer de 2020

DECRET

Aprovació i adjudicació de la contractació menor del servei d’assistència
tècnica per a l’execució i gestió integral del programa formatiu d’
experiències professionals a la Unió Europea, GENIUS, Convocatòria 2021

Fets
1. La Diputació de Tarragona com a ens local supramunicipal té entre les seves
funcions col·laborar, cooperar, assessorar i potenciar els ens locals. La
Diputació de Tarragona treballa per implementar una política integral dirigida a
la reorientació del model socioeconòmic dels territoris de les comarques del
Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès mitjançant:

L’impuls de les polítiques públiques necessàries per al desenvolupament
equilibrat del territori.
La col·laboració amb l’activitat econòmica local per a contribuir a la
cohesió i la competitivitat dels municipis i les comarques.
El foment i el suport a les polítiques actives d’ocupació amb la gestió de
projectes ocupacionals determinats.

En els darrers anys la situació de l’emigració del nostre capital humà jove i amb
una alta qualificació –coneguda col·loquialment com a “fuga de cervells”– ha
crescut de forma sostinguda, una situació que fa necessària la posada en
marxa noves línies de suport que permetin millorar les condicions econòmiques
i socials determinants per a la consolidació del capital humà en el nostre entorn
i fer més competitives i innovadores les empreses i institucions del Camp de
Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.
En el marc de la Línia estratègica número 1 del Pla de Mandat de la Diputació
de Tarragona pel període 2020-2023, consistent en “definir i coliderar la creació
i el desenvolupament de l’ecosistema Catsud” la Diputació de Tarragona, a
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través de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, vol promoure
el programa GENIUS 2021. Aquest programa, la primera convocatòria del qual
es va iniciar el 2019 i va finalitzar el maig de 2021, s’articula a través d’una
convocatòria anual d’ajuts i la selecció de persones participants amb l’objectiu
de potenciar, a través d’estades professionals a institucions i entitats
vinculades a la Unió Europea, la formació i la inserció laboral de persones
desocupades amb titulació universitària, amb titulació de Formació
Professional, de Grau Superior o amb certificat de professionalitat nivell 3.
Com és conegut, el Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona pel període
2020-2023 està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) per al 2030 tant en els reptes, com les línies estratègiques. Cal
destacar, també, què el Pla Estratègic de la unitat d’Ocupació i Emprenedoria,
parla de: la reducció de les desigualtats (ODS 10) i el treball digne i el
creixement econòmic (ODS 8), impulsant iniciatives destinades a estimular l’
activitat econòmica, particularment les que posin en valor els elements
diferencials del nostre territori, dels nostres productes, tant en el sector primari
com en la indústria i els serveis.
Les persones beneficiàries del programa GENIUS, un màxim de 10 per a la
convocatòria del 2021, realitzaran una estada professional en entitats i
institucions vinculades amb la Unió Europea en les quals el seu àmbit d’
actuació principal sigui el turisme, l’eficiència energètica i sostenibilitat, i/o la
gestió d’informació, agenda urbana i repoblament, contribució a la
transformació digital, educació i coneixement, projectes i xarxes de cooperació
en l’àmbit de la Unió Europea. Aquesta estada professional a l’estranger tindrà
una durada de 5 mesos i es completarà amb 2 mesos més en una entitat local
(administració pública) de la demarcació de Tarragona. D’aquesta manera es
pretén aconseguir una futura ocupabilitat, que suposi una major
professionalització i una major integració en els mercats laborals locals, i que
es produeixi així una transferència efectiva de coneixements a la demarcació
de Tarragona per a reforçar-la com a Regió del Coneixement.
De forma complementària, per a la consecució d’aquests objectius i l’execució
òptima i gestió integral del programa GENIUS, es fa necessària la contractació
del servei d’assistència tècnica i suport en la gestió documental del programa.
Per aquest motiu, la unitat OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA de l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria ha iniciat la tramitació de la
contractació menor del servei d’ Assistència tècnica per a l’execució i gestió
integral del programa formatiu d’experiències professionals a la Unió Europea,
GENIUS, Convocatòria 2021 i ha redactat el plec de condicions que han de
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regir aquesta contractació, amb un pressupost màxim de licitació de 13.500,00
€ IVA inclòs, i un preu unitari màxim de 1.350,00 € IVA inclòs
3. A la licitació d’aquest contracte menor, publicada en el Perfil del Contractant
de la Diputació de Tarragona en data 16 de juny de 2021 concórrer les
següents empreses que han presentat les ofertes detallades a continuació:
LICITADOR

Preu unitari per participant
(IVA EXCLÒS)

Fundación Delegación Fundación Finnova

1.033,06 €

Jiménez Puertas Asesoría de Empresas SL (Sulayr)

1.157,70 €

4. En data 27 de juliol 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 Fundación Delegación Fundación Finnova, per haver obtingut la millor
puntuació en aplicació dels criteris de valoració establerts en el Plec, d’acord
amb el resum de puntuacions següents:
... /
1. Valoració de les ofertes
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1. Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’ofertes per participar en la
contractació del servei d’assistència tècnica i per a l’execució i gestió integral
del programa formatiu d’experiències professionals a la Unió Europea,
GENIUS, 2021, cal informar i valorar les ofertes rebudes.
2. D’acord amb els criteris d’adjudicació previstos a l’apartat 5 de la memòria
justificativa, es valoren les ofertes presentades:

Empresa

Preu unitari
exclòs
(De 0 a 75
punts)

Fundación Delegación
Fundación Finnova

75 punts
1.033,06€

Jiménez
Puertas
Asesoría de Empresas
SL
(Sulayr)

69,44 punts
1.115,70€

iva Experiència
Accions
prèvia
complementàries Puntuació total
addicional
(De 0 a 10 punts)
(De 0 a 15 punts)

15 punts

15 punts

10 punts

8 punts

100 punts

92,44 punts
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3. Proposta d'adjudicació
Es valora positivament l’oferta presentada per l’empresa Fundación Delegación
Fundación Finnova i es proposa que se li adjudiqui l’execució del servei d’
assistència tècnica i suport en la gestió documental del programa GENIUS per
a un import total màxim de 10.330,60 €, IVA exclòs i 1.033,06 € / Preu unitari
IVA exclòs).
/...
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.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la contractació menor del servei d’Assistència tècnica per a l’
execució i gestió integral del programa formatiu d’experiències professionals a
la Unió Europea, GENIUS, Convocatòria 2021 i el plec de condicions que la
regeixen.
Segon. Adjudicar aquest contracte a l’empresa Fundación Delegación
Fundación Finnova, amb NIF W0173298A per un import màxim de TRETZE
MIL CINC-CENTS EUROS (13.500,00 €) IVA inclòs i pel preu unitari per
participant de 1.033,06 € sense IVA.
Tercer. Autoritzar i disposar les despeses derivades d'aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-8040-241-22706.
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Quart. Publicar-ho al perfil de 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 de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria

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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El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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