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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Contractació.
DA/sm/jr
Núm. Exp.: 2021/2009

Decret d’adjudicació de la licitació del servei de dinamització, coordinació territorial,
Assessorament i acompanyament metodològic del programa “benestar i comunitat”
(PM10) del catàleg de serveis de Dipsalut

En data 21 d’octubre de 2021, la cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Qualitat de Vida i
Atenció a les Persones de Dipsalut, emet un informe on justifica la necessitat de contractar
del servei referit. En aquest informe es proposa un pressupost màxim de licitació del
contracte de cent setanta-dos mil nou cents noranta-dos euros (172.992,00 €), IVA no inclòs.
A aquesta quantitat cal aplicar l’IVA corresponent per import de trenta-sis mil tres-cents vinti-vuit euros amb trenta-dos cèntims (36.328,32 €) fet que suposa un pressupost base de la
licitació de dos-cents nou mil tres-cents vint euros amb trenta-dos cèntims (209.320,32 €)
IVA inclòs i un termini d’execució de dos anys prorrogable per un any addicional, d’acord
amb la següent periodificació prevista:
Març
2022Anualitat 2023
Desembre 2022
Import
IVA
Total

72.080,00 €
15.136,80 €
87.216,80 €

86.496,00 €
18.164,16 €
104.660,16 €

Gener
2024Febrer 2024
14.416,00 €
3.027,36 €
17.443,36 €

Total
172.992,00 €
36.328,32 €
209.320,32 €

El dia 18 de novembre de 2021, mitjançant decret de presidència, s’aprova l’inici de
l’expedient de licitació i posteriorment, el dia 22 de novembre de 2021, es publicà l’anunci al
perfil del contractant de Dipsalut i s’inicià el termini per a la presentació d’ofertes.
Un cop finalitzat el termini, en data 13 de desembre 2021, la mesa de contractació procedeix
a l’obertura del sobre A i segons consta en el certificat de la plataforma de contractació, van
presentar oferta per participar en aquesta licitació les empreses següents:
Empreses licitadores

NIF

AREA Q
SPORA SINERGUES SCCL

B66828773
F63912240

Registre
entrada
E-2021-5789
E-2021-5822

Data
04/12/2021
07/12/2021

Examinada la documentació es detecten errors esmenables, pel que fa a la documentació
aportada per l’empresa Àrea Q i per tant se’ls requereix la seva esmena.
En data 17 de desembre de 2021, la mesa de contractació valida l’esmena presentada, en
temps i forma pel licitador requerit i així mateix procedeix a l’obertura del sobre B relatiu a la
documentació sotmesa a criteris de judici de valor (criteris d’adjudicació subjectius) i un cop
examinada la validesa formal de la documentació presentada, la presidència n’ordena el
trasllat al centre gestor perquè emeti l’informe tècnic de valoració de les ofertes en la major
brevetat possible.
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Posteriorment, en data 13 de gener de 2022, la mesa de contractació analitza l’informe de
valoració de la memòria inclosa en el sobre B, emès per la cap de l’Àrea de Promoció de la
Salut, Benestar i Atenció a les persones de Dipsalut, en data 12 de gener de 2022 i després
del seu anàlisi, la mesa acorda acceptar i assumir les valoracions contingudes, que es
resumeixen a continuació:
Licitador
Àrea Q
Spora Sinergies SCCL

Criteri 1.1
21
20

Criteri 1.2
19
15

Total
40
35

Atès que, els licitadors han assolit una puntuació superior al 50% dels punts assignats als
criteris de valoració que depenen d’un judici de valors, ambdós passen a la següent fase de
valoració.
A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres C i a la lectura de les ofertes
econòmiques presentades pels licitadors, i posteriorment la mesa les puntua d’acord amb
els criteris establerts a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP), obtenint el resultat següent:
Licitador

CIF

Sobre B

Sobre C

Puntuació final

Àrea Q

B66828773

40

54,51

94,51

Spora Sinergies SCCL

F63912240

35

54,02

89,02

Vistos els antecedents exposats, es determina que les ofertes presentades no es poden
considerar anormals o desproporcionades (un cop aplicats els paràmetres de la clàusula 15
del PCAP) i per tant, en data 17 de gener de 2022, la presidència de Dipsalut emet el
corresponent decret de classificació i requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació,
que és notificat al licitador en data 19 de gener de 2022 i registre de sortida RS 2022/93.
Finalment, el licitador presenta, en temps i forma, en data 1 de febrer de 2022 i registre
d’entrada RE 2022/377, la documentació requerida, que es validada per l’òrgan gestor.

Fonaments de dret
-

Segons estableix la clàusula 19 del PCAP, l’acord d’adjudicació del contracte ha de
ser motivat i contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador
exclòs interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació; en
particular, expressarà el contingut mínim assenyalat a l’article 151 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), sens perjudici de
l’excepció de confidencialitat contemplada a l’article 155 de la LCSP.
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-

Vist que el contracte és de tracte successiu, en el que l’execució es basa en els
preus unitaris oferts i està subordinat a les necessitats reals de Dipsalut sense que
aquestes puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el contracte, el
preu d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació.

-

Vist que l’adjudicatari ha presentat en temps i forma la documentació prèvia a
l’adjudicació requerida i que aquesta ha sigut comprovada i validada per l’òrgan
gestor de la contractació.

Vista la proposta, de data 4 de febrer de 2022, emesa pel responsable de Serveis Jurídics,
Econòmics i Organització i la gerent de Dipsalut, així com l’informe favorable de fiscalització
limitada prèvia, emès per la Intervenció de Dipsalut, de data 17 de febrer de 2022.
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els articles
10 i 15 del Text Refós dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que
corresponen al Consell Rector i a la Presidència i d’acord amb la delegació de competències
de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 23 de juliol de 2019,

Disposo:
Primer. Adjudicar el contracte del servei de dinamització, coordinació territorial,
Assessorament i acompanyament metodològic del programa “benestar i comunitat” (PM10)
del catàleg de serveis de Dipsalut, d’acord amb la proposta de la mesa de contractació, de
data 13 de gener de 2022, a favor de l’empresa Àrea Q SL (CIF B66828773).
Els preus unitaris, són els establerts a les proposta presentada per l’adjudicatari i acceptats
per Dipsalut.
Base
imposable

Concepte

2.A) Dinamització i coordinació territorial del programa
2.B) Assessorament i acompanyament metodològic
del programa

IVA

Import

28,00 €/hora

5,88 €

33,88 €/h

55,00 €/hora

11,55€

66,55 €/h

Segon. Disposar la despesa plurianual derivada del contracte, per un import de dos-cents
nou mil tres-cents vint euros amb trenta-dos cèntims (209.320,32 €) IVA inclòs, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 4/3110/22706 Serveis tècnics i assistència municipal Promoció,
del pressupost de Dipsalut, d’acord amb el detall següent:
Març
2022Anualitat 2023
Desembre 2022
Import
IVA
Total

72.080,00 €
15.136,80 €
87.216,80 €

86.496,00 €
18.164,16 €
104.660,16 €
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Atès que el contracte comportarà despeses de caràcter plurianual, al comprendre més d’un
exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174 del text refós
de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
D’acord amb la base 32ena d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona
2022, al ser aquest un contracte per preus unitaris, la minoració de les necessitats reals
respecte del nombre d’unitats estimades inicialment com a conseqüència d’una revisió a la
baixa de les necessitats de l’Administració, sense que variïn ni els preus unitaris ni l’objecte
del contracte, dona lloc a una modificació de l’expedient de despesa sense que es consideri
una modificació contractual, i el crèdit compromès es podrà alliberar amb anterioritat a la
liquidació del contracte, prèvia tramitació de la modificació de l’expedient de despesa
esmentada.
Per contra, si es produeix un increment en les prestacions necessàries reals respecte a les
estimades inicialment en aquest tipus de contractes, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació del contracte corresponent, en els termes que estableix la disposició addicional
34a de la LCSP.
Tercer. Autoritzar, de conformitat amb la petició rebuda a la documentació prèvia a
l’adjudicació presentada per l’adjudicatari, la constitució de la garantia definitiva, per un
import de vuit mil sis-cents quaranta-nou euros amb seixanta cèntims (8.649,60 €) mitjançant
la modalitat de retenció de preu.
Quart. Als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designen com a persones responsables del
contracte a la cap de l’Àrea de Promoció de la salut, Benestar i Atenció a les persones de
Dipsalut i a la tècnica responsable del programa Benestar i Comunitat.
Cinquè. Comunicar a l’adjudicatari que un cop transcorregut el termini mínim de quinze
dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació, formalitzi el corresponent
contracte administratiu, al ser aquest un contracte susceptible de recurs especial en matèria
de contractació, segons estableix l'article 153.3 de la LCSP.
Sisè. Comunicar el present acord a la Tresoreria de Dipsalut, notificar a les empreses
licitadores que han pres part en el procediment de contractació i, simultàniament, publicar
l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de Dipsalut, en compliment de l’establert
a l’article 63 de la LCSP.
Setè. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del contracte subscrit
que preceptua l'article 13 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Vuitè. Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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