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

Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura dels sobres C de les
proposicions, referits a la proposició econòmica i els criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica. 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
Data: 11 d’agost de 2016

Tramitació: ordinària
Horari: de les 09:30 a les 10:15 hores

Lloc: Sala del Consell Rector de Dipsalut (c/ Pic de Peguera, 15 Girona)
Part en reunió interna i part en sessió pública

Ordre del dia

En reunió interna:
1. Constitució de la Mesa de Contractació
2. Anàlisi de l’informe tècnic de valoració de les ofertes, atenent als criteris
d’adjudicació dependents d’un judici de valor
En sessió pública:
3. Lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions admeses a la
licitació, en aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor
4. Obertura dels sobres C, relatius a l’oferta econòmica
5. Lectura de les ofertes econòmiques
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En reunió interna:
6. Valoració i determinació si les ofertes econòmiques contenen valors
anormals o desproporcionats assignació de puntuacions de les proposicions.

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:
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 presidenta:
-Sra. Gemma Brunet Rivero, tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut,
en substitució del cap d’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut.
Com a vocals:
─ La Sra. Neus Gironès Biarnès , cap de fiscalització de la Diputació de Girona,
en substitució de la interventora de Dipsalut.
─ La Sra. Anna Pagès i Rodríguez, tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de
la Salut.
─ La Sra. Ester Ruiz de Morales, tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la
Salut.
─ El Sr. Miquel Àngel Villacampa Ester, Cap de servei de Secretaria General de
la Diputació de Girona, en substitució del secretari de Dipsalut.
Com a secretària:
─ Sra. Marta Gimeno Mené, tècnica de contractació
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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 tècnica de l’àrea gestora del contracte presenta l’informe tècnic de valoració de
les ofertes, en aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor,
emès en data 4 d’agost de 2016.
Després del seu anàlisi, la Mesa acorda acceptar i assumir la valoració continguda a
l’esmentat informe tècnic que, 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.
Posteriorment, l’acte s’obre al públic als efectes de comunicar el resultat de la
valoració tècnica i de procedir a l’obertura dels sobres C, essent presents les
persones següents:

Assisteixen a l’acte en representació de les empreses licitadores :
-

El sr. Miquel Campderrich, amb DNI 43634433-Y, en representació de
l’empresa Entrenaments funcionals SL.

-

El sr. Eduard Dalmau, amb DNI 40339606-K, en representació de d’Urban
Salut.
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3. La presidència dóna lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions
admeses a la licitació en aplicació dels criteris de valoració dependents d’un judici de
valor, amb el següent resultat:

Apartats a valorar del projecte
(criteri d’adjudicació subjectiu)

Senior
Entrenaments
Asistencia SL funcionals SL

1. Valoració proposta treball en el
qual s’incorporin habilitats per a la
vida,sentit de la coherència i
apoderament de les persones en les
sessions de dinamització (fins a 15
punts)
2. Valoració del coneixement del
territori i dinàmiques pròpies a través
d’aportacions
que
ajudin
a
l’adequació del programa a les
diferents realitats dels municipis (fins
a 15 punts)
3.
Introducció
d’activitats
o
serveis,sempre i quan sigui factible la
seva realització, que puguin ajudar a
la millora del Programa (fins a 10
punts):
Mitjançant incorporació de
materials (fins a 5 punts)
Mitjançant elements afegeixin
valor afegit sessions de les xarxes
d’itineraris saludables
PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA
DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
SUBJECTIUS

Diversport
SL

Mercé Ramos
Urban Salut

5,5

4,5

1,5

12,5

3,5

0,5

4

8

4

4

4

4

2

2,5

3,5

5

15

11,5

13

29,5

4. Es procedeix a continuació a l’obertura dels sobres C de les proposicions, referits
als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica mitjançant fórmules, i a la
lectura de les ofertes econòmiques amb el resultat següent:
Criteri a valorar.
Oferta econòmica

Senior
Entrenaments
Asistencia SL funcionals SL

Diversport SL

Mercé
Ramos
Urban Salut

51,87

67,45

(IVA EXCLÒS)
Preu per hora sessió de
dinamització

64

66

4

Prèviament, la presidència ofereix als assistents la possibilitat de comprovar que els
sobres es troben en idèntiques condicions en que van ser lliurats, de conformitat amb
el que estableix l’article 83.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques.
Finalitzada la lectura, la presidència dóna per conclòs l’acte públic i es retiren els
assistents que no formen part de la Mesa de Contractació.
Continuant la reunió en acte intern:
5. La Mesa procedeix a la determinació si les ofertes econòmiques contenen valors
anormals o desproporcionats.
D ’acord amb la clàusula 14.4 del plec de clàusules administratives, per determinar si
les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats en relació al criteri
d’adjudicació preu, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del
RGLCAP. En aquest cas, al haver quatre licitadors, es consideraran com ofertes
anormals o desproporcionats les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana.
El valor de la mitjana de les ofertes es 62,33 euros.
Per tant, les ofertes menors en import a 56,09 euros ( corresponent al càlcul de 10
unitats percentuals de la mitjana) es consideren anormals o desproporcionades.
En fonament amb el que disposa l’article 152.3 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, i la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives i econòmiques particulars
reguladores del contracte i d’acord amb l’article 85 del RDL 1098/2001, pel que
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat que el següent preu unitari
presentat, per l’empresa Diversport sport management SL, amb NIF B17711474,
podria ser considerat presumptament anormal o desproporcionat:

DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SL

Preu unitari IVA EXCLÒS

Preu hora de sessió de dinamització

51,87 €

Per tot això, d’acord amb l’ establert a la clàusula 14 del plec de clàusules
administratives particulars, la Mesa de Contractació acorda sol·licitar a la licitadora
Diversport sport management SL, amb NIF B17711474, que, en relació al servei
esmentat anteriorment, en justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions,
en particular en el que es refereix a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del
contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
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favorables de que disposeu per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions
proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les
condicions de treball vigents en el lloc en què es realitzarà la prestació, o la possible
obtenció d’una ajuda de l’Estat.
S’acorda atorgar un termini d’audiència de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la recepció del corresponent requeriment per tal que, personalment o a través de la
seu electrònica de Dipsalut, presenti per escrit la documentació que acrediti la
justificació requerida.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no ha rebut la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa de la licitació.
Si la Mesa rep la documentació justificativa sol·licitada en el termini esmentat,
sol·licitarà assessorament tècnic a l’àrea corresponent i farà proposta a l’òrgan de
contractació, per tal que aquest decideixi, o bé l’acceptació de l’oferta perquè
considera acreditada la seva viabilitat o bé, en cas, contrari el seu rebuig.
I sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió a les 10:15 hores, de
la qual, com a secretari i, per deixar-ne constància, estenc aquesta acta.

La secretària de la Mesa

Vist i plau
La presidenta de la Mesa de Contractació

Sra. Marta Gimeno Mené

Sra. Gemma Brunet Rivero
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ANNEX
Informe tècnic de valoració de les proposicions, atenent als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor
I. Identificació de l’informe
Contracte: servei de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris
Saludables per a la comarca de l’Alt Empordà i, puntualment, en altres
comarques de la demarcació de Girona.
Procediment licitatori: obert

Tramitació: ordinària

Caràcter de l’informe: no vinculant
Òrgan que el sol·licita: mesa de contractació

II. Antecedents
En data 21 de juliol de 2016, el secretari de Dipsalut emet el certificat d’empreses
participants en el procediment licitatori obert per a la contractació del servei de
referència. Segons consta en aquest certificat, les empreses que han presentat
documentació per a participar en la licitació són Senior Asistencia SL, Entrenaments
funcionals SL, Mercè Ramos Tejeda i Diversport SL.
El 26 de juliol de 2016, la Mesa de Contractació, en reunió interna, procedeix a
l’obertura dels sobres A de les proposicions, referits a la documentació administrativa
acreditativa del compliment dels requisits legals per a contractar amb l’Administració,
que és substituïda per una declaració responsable del licitador d’acord amb l’article
146.4 del TRLCSP. Un cop qualificada la documentació, no s’exclou a cap empresa
participant en la licitació.
El 2 d’agost de 2016, va tenir lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B referits a la
documentació tècnica relativa als criteris de valoració de les proposicions que
depenen d’un judici de valor (criteris d’adjudicació subjectius).
III. Valoració de les proposicions, atenent als criteris que depenen d’un judici de
valor
D’acord amb la clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix la licitació del contracte, es valora com a criteri d’adjudicació que depèn d’un
judici de valor (criteri subjectiu) la presentació d’un projecte tècnic. Aquest projecte
podrà obtenir una puntuació màxima de 40 punts i ha de tenir una extensió màxima de
30 pàgines i cal que consti de 3 apartats (objectius, continguts i metodologia), com a
mínim. Es valoraran els següents aspectes:
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“...
1)

Valoració d’una proposta de treball en la qual s’incorporin les habilitats per a la vida, el
sentit de la coherència (SOC) i l’apoderament de les persones en les sessions de
dinamització (fins a 15 punts)

2)

Valoració del coneixement del territori i de les dinàmiques pròpies a través
d’aportacions que ajudin a l’adequació del programa a les diferents realitats dels
municipis (fins a 15 punts)

3)

Introducció d’activitats o serveis, sempre i quan sigui factible la seva realització (fins a
10 punts), que puguin ajudar a la millora del Programa i que incorporin:
• Elements que facin més atractives les dinamitzacions a través de materials (fins a
5 punts).
• Elements que afegeixin valor a les dinamitzacions de les Xarxes d’Itineraris
Saludables (fins a 5 punts).”

A la vista dels projectes presentats pels licitadors, la valoració dels seus continguts és
tal com segueix:

Valoració del criteri 1
Per la valoració del criteri 1 es demanava una proposta de treball en la qual
s’incorporessin les habilitats per a la vida (HpV), el sentit de la coherència (SOC) i
l’apoderament de les persones en les sessions de dinamització.
El projecte presentat per el licitador Senior Asistencia SL conté tots els apartats
requerits i descriu amb detall la proposta de treball. La proposta esta ben
fonamentada i estructurada però només incorpora el treball de les HpV. Proposen
entrenar-les amb dinàmiques de grup i en posen alguns exemples però no concreten
quines habilitats volen treballar amb cada dinàmica. No s’inclou de manera explícita
l’apoderament ni el SOC.
Entrenaments Funcionals SL ha presentat un projecte que conté tots els apartats
requerits però descriu molt breument els continguts. La proposta de treball esmenta
tant les HpV, el SOC com l’apoderament però no descriu suficientment com
incorporarien el seu entrenament a una sessió de dinamització.
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El projecte presentat pel licitador Diversport SL no segueix els apartats definits al plec.
La proposta de treball no incideix de forma explícita en la incorporació de les HpV, el
SOC i l’apoderament a les sessions de dinamització, per aquest motiu és la proposta
a la que se li assigna una puntuació més baixa.
Mercè Ramos Tejeda ha presentat un projecte que conté tots els apartats requerits i
descriu amb detall la proposta de treball. A la proposta es descriu com s’incorporarà a
les sessions de dinamització el treball de cadascuna de les 10 HpV. Inclou de manera
explícita i detallada l’apoderament i el SOC, però la incorporació a les sessions no
queda clarament descrita.

Licitador
Senior Asistencia SL
NIF B18625285
Entrenaments Funcionals SL
NIF B55161665
Diversport SL
NIF B17711474
Mercè Ramos Tejeda
NIF 38451039F

Puntuació criteri 1 (fins a 15 punts)
5,5 punts
4,5 punts
1,5 punts
12,5 punts

Valoració del criteri 2

Per valorar el criteri 2 es demanava que al projecte es reflectís el coneixement del
territori i de les dinàmiques pròpies a través d’aportacions que ajudin a l’adequació del
programa a les diferents realitats dels municipis.
La proposta de Senior Asistencia SL descriu un procés de mobilització comunitària
que conduirà a conèixer el territori, però no detalla les característiques concretes dels
municipis de l’Alt Empordà i de forma més genèrica de la comarca. Si que presenten
un possible calendari d’accions sota la premissa de flexibilitat i l’acceptació per part
dels diferents actors del programa. Aquest aspecte s’ha valorar positivament.
Entrenaments Funcionals SL inclou al projecte un apartat de “Importància del
coneixement del territori”, dins aquest apartat no realitzen aportacions significatives.
El licitador Diversport SL manifesta conèixer els equipaments dels municipis però no
els detalla. Es valora positivament la inclusió al projecte d’informació de 9 dels
municipis de l’Alt Empordà en els que hi ha Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris
Saludables.
Mercè Ramos Tejeda a la seva proposta descriu un procés de mobilització
comunitària que conduirà al coneixement del territori. Manifesta que coneix locals
alternatius per realitzar les sessions en cas de mal temps i líders socials dels
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municipis però no els concreta. La proposta inclou un requadre detallat dels
equipaments de l’Alt Empordà i una proposta de calendari d’accions sota la premissa
de flexibilitat, atenent a les respostes dels usuaris com a resultat de la mobilització
comunitària i de la resta d’activitats que es realitzen al municipi. Es valoren
positivament altres aportacions com els esforços per incrementar la participació
masculina, la implicació de col·lectius desfavorits i l’assignació d’un dinamitzador
estable per municipi.

Licitador
Senior Asistencia SL
NIF B18625285
Entrenaments Funcionals SL
NIF B55161665
Diversport SL
NIF B17711474
Mercè Ramos Tejeda
NIF 38451039F

Puntuació criteri 2 (fins a 15 punts)
3,5 punts
0,5 punts
4 punts
8 punts

Valoració del criteri 3
Per la valoració del criteri 3 es demanava la Introducció d’activitats o serveis, sempre i
quan sigui factible la seva realització (fins a 10 punts), que puguin ajudar a la millora
del Programa i que incorporin:
• Elements que facin més atractives les dinamitzacions a través de materials
(fins a 5 punts).
• Elements que afegeixin valor a les dinamitzacions de les Xarxes
d’Itineraris Saludables (fins a 5 punts).”
Les propostes del 4 licitadors detallen el material que incorporaran a les sessions per
fer-les més atractives (pilotes, peses, gomes, globus, pilotes medicinals, plataformes
de carregues...), per aquest motiu s’assigna la mateixa puntuació als 4 licitadors.
La proposta de Senior Asistencia de forma genèrica, no concretament per a les
sessions de les Xarxes d’Itineraris Saludables, proposa incorporar activitats lúdiques i
socials. Aquest aspecte s’ha valorat positivament.
La resta de licitadors, Entrenaments Funcionals SL, Diversport SL i Mercè Ramos
Tejeda, tots esmenten elements que poden donar un valor afegit a les sessions de
dinamització de les Xarxes d’Itineraris Saludables. Entrenament Funcionals SL
simplement nomena algunes propostes i no desenvolupa l’explicació, Diversport SL
nomena i explica 6 propostes i Mercè Ramos Tejeda presenta 11 propostes i les
explica detalladament. Les propostes de Mercè Ramos Tejeda reben la màxima
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puntuació d’aquest apartat, donat que es valoren molt positivament les propostes en
les que incorpora el treball amb alumnes d’aules obertes i les col·laboració amb
Organitzacions sense ànim de lucre.
Valoració criteri 3
Licitador
Senior Asistencia SL
NIF B18625285
Entrenaments
Funcionals SL
NIF B55161665
Diversport SL
NIF B17711474
Mercè Ramos Tejeda
NIF 38451039F

Incorporació de
materials (fins a 5
punts)

Valor afegit
sessions Xarxes
(fins a 5 punts)

Puntuació final
criteri 3 (fins a
10 punts)

4 punts

2 punts

6 punts

4 punts

2,5 punts

6,5 punts

4 punts

3,5 punts

7,5 punts

4 punts

5 punts

9 punts

D’acord amb els antecedents i la valoració de les proposicions realitzada,
Proposo:
Assignar les puntuacions següents als licitadors del contracte per al servei de
dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables per a la comarca
de l’Alt Empordà i, puntualment, en altres comarques de la demarcació de Girona

Empresa licitadora
Senior Asistencia SL
NIF B18625285
Entrenaments Funcionals SL
NIF B55161665
Diversport SL
NIF B17711474
Mercè Ramos Tejeda
NIF 38451039F

Puntuació
criteri 1

Puntuació
criteri 2

Puntuació
criteri 3

Puntuació
final

5,5 punts

3,5 punts

6 punts

15 punts

4,5 punts

0,5 punts

6,5 punts

11,5 punts

1,5 punts

4 punts

7,5 punts

13 punts

12,5 punts

8 punts

9 punts

29,5 punts

El present informe se sotmet a la consideració de la Mesa de Contractació, amb la
proposta de puntuació.
Girona, 4 d’agost de 2016
Gemma Brunet Rivero
La tècnica de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida
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