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Contractació-20 
DA/mg 
Núm. Exp.: 2016/946 

 
 

Acta de la sessió extraordinària de la Mesa de Contractació per valorar la 
documentació justificativa de la viabilitat de les ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats. Girona. 

 

Identificació de la sessió 

 

Contracte: servei de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris 
Saludables a la comarca de l’Alt Empordà i, puntualment, a altres comarques de 
la demarcació de Girona 

 

Procediment licitatori: obert             Tramitació: ordinària 

Data: 5 d’octubre de 2016          Horari: de les 09:30 a les 10:00 hores 

Lloc: Sala del Consell Rector de Dipsalut (c/ Pic de Peguera, 15  Girona)                   

 

En reunió interna  

 

        Ordre del dia 

1. Constitució de la Mesa de Contractació i incidències 

2. Anàlisi de l’informe tècnic de valoració de la justificació de la viabilitat de les 
ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

3. Proposta de classificació de les proposicions i d’adjudicació del contracte a 
favor de l'oferta econòmicament més avantatjosa  
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       Assistents 

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la 
clàusula administrativa 13.1 del plec regulador d’aquest contracte, amb 
l’assistència dels següents:   

 Com a president: Sr. Pau Batlle i Amat, cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció 
de la Salut i Qualitat de vida. 
 

 Com a vocals:  

 

─ Sr. David Álvarez Carreño, cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica de Dipsalut, en substitució del Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, 
secretari de la Diputació de Girona. 
 
─  Sra. Maria del Mar Domènech Sistané, cap de secció de comptabilitat 
de la Diputació de Girona, en substitució de la interventora de Dipsalut. 

 ─  Sra. Gemma Brunet Rivero, tècnica de l’Àrea de Polítiques de   Promoció  
de la Salut i Qualitat de vida. 

 

 Com a secretari: Sra. Marta Gimeno Mené, tècnica de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i  Econòmica de Dipsalut. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

En reunió interna: 
 
 
1. La presidència obre la sessió i dóna per constituïda la Mesa de Contractació, 
conforme el disposat a la clàusula 13.1 del Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de referència, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, i d’acord amb 
l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant, 
TRLCSP). 
 
2. La secretària de la Mesa explica que, de conformitat amb l' establert a l'article 152.3 
del TRLCSP en concordança amb la clàusula administrativa 14, en data 16 d’agost de 
2016 es va donar audiència al licitador DIVERPORT SPORT MANAGEMENT SL,  que 
ha ofert valors anormals o desproporcionats, atorgant-li un termini d’audiència de 10 
dies hàbils, per tal que justifiqués la valoració econòmica de la seva oferta i en 
precisés les condicions excepcionalment favorables de què disposa per executar el 
contracte. 
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Dins del termini atorgat, en data 25 d’agost de 2016, amb RE 16/3132, l’empresa 
DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SL presenta la documentació justificativa 
requerida.  

3. D'acord amb l' establert a l'article 152.3 del TRLCSP, el President presenta 
l’informe tècnic de valoració de la documentació aportada per la licitadora que ha 
incorregut presumptament amb valors anormals o desproporcionats, emès pel cap de 
l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, en data 29 de 
setembre de 2016, informant favorablement sobre la viabilitat del conjunt de l’oferta 
presentada, pels motius principals següents: 

 El preu ofert es considera adequat i justificat per fer front als serveis inclosos dins 
de l’objecte del contracte, d’acord amb el detall dels costos directes i indirectes 
presentat, i l’acreditació de que està prestant un servei de característiques 
similars, amb detall del nombre d’hores, imports i serveis a executar. 

 D’acord amb el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, no es 
tracta de justificar exhaustivament l’oferta desproporcionada, sinó proveir 
arguments que permetin a l’òrgan de contractació arribar a la convicció de que es 
pot dur a terme el contracte. 

Després del seu anàlisi, la Mesa acorda acceptar, per unanimitat, la valoració 
realitzada segons l'informe tècnic , considerant justificada la viabilitat de l'oferta amb 
valors anormals o desproporcionats presentada per la empresa DIVERSPORT 
SPORT MANAGEMENT SL i per tant, d’acord amb l’article 152.4 del 
TRLCSP,proposa a l’òrgan de contractació, l’acceptació de l’informe favorable dels 
serveis tècnics de Dipsalut, de data 29  de setembre de 2016. 

L' esmentat informe, incorporat com annex, serveix de motivació de conformitat amb 
l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 

4. Acordada l’acceptació de l’empresa DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SL, la 
presidència dóna lectura de les puntuacions totals obtingudes per les proposicions 
admeses a la licitació, amb el següent resultat:  

PUNTUACIÓ FINAL 
 

Senior 
Asistencia SL 

 
Entrenaments 
funcionals SL 

 
Diversport SL 

 
Mercé 
Ramos  

Urban Salut  

 

SOBRE B 15 11,15 13 29,5 

SOBRE C 43,66 40,97 60,00 39,01 

TOTAL 58,66 52,12 73,00 68,51 

 



 

 

Exp.2016/946 – Acta Mesa Contr.justific. oferta anormal Dinamització Parcs i Xarxes Alt Empordà – Pàg. 4/6 

 

 

A la vista dels resultats, la Mesa acorda, per unanimitat, proposar a l'òrgan de 
contractació l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Aprovar la classificació, per ordre decreixent, de les proposicions admeses i 

que no han estat declarades desproporcionades o anormals per a la licitació del 

contracte de referència, vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, 

atenent als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula administrativa 

14.1 del plec regulador d’aquest contracte. 

 

Segon. Requerir a l’empresa licitadora que ha presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SL, amb NIF B17711474, perquè 

en el termini màxim de deu (10) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 

de la notificació d’aquest decret, presenti a la seu de Dipsalut la documentació 

indicada a la clàusula administrativa 15.2 del Plec; així com també presenti la 

documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva d’import CINC MIL 

CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (5.585,77 €, 

equivalent al 10% de 55.857,68 €, import de l’adjudicació) d’acord amb la clàusula 

14.4 PCAP, per qualsevol de les formes establertes a la clàusula 16.3 del Plec de 

clàusules administratives particulars. 

 

Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar- se adequadament l’anterior 

requeriment de documentació en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha 

retirat la seva oferta, amb les conseqüències establertes a la clàusula administrativa 

15.3 del plec, en tal cas, es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent 

licitador, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

 

I sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió a l’hora indicada a 
l’encapçalament, de la qual, com a secretària i per deixar-ne constància, estenc 
aquesta acta. 

 

 Vist i plau 

La secretària      

de la Mesa de Contractació       

El president  

de la Mesa de Contractació 

Sra. Marta Gimeno Mené Sr.  Pau Batlle i Amat 
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ANNEX I 
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