ÀREA D’HISENDA I RECURSOS GENERALS
SERVEIS GENERALS

INFORME SOBRE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PEL
PROJECTE TRANSFORMADOR JOVENTUT ESPORTIVA, SOCIETAT ACTIVA PER A L’ANY
2021
Fets
1. En data 26 de juliol de 2021 té lloc l’obertura de sobres digitals presentats a la licitació per
adjudicar, mitjançant procediment obert simplificat sumari, la prestació del servei pel projecte
transformador Joventut esportiva, societat activa per a l’any 2021, inicialment previst per un termini
de 5 mesos, amb inici des de l’1 d’agost de 2021 fins el 31 de desembre de 2021, i per import màxim
a la baixa de 25.300,00 euros, IVA exclòs, i 27.830,00 euros, IVA inclòs.
2. Feta l'obertura, es comprova que han entrat dues ofertes, la presentada per DIVERSPORT, S.L.
i GEDI, GESTIÓ I DISSENY, SCCL, d’acord amb els imports següents:
Preu IVA exclòs

Preu IVA inclòs

20.866,60 euros

22.953,26 euros

Gedi, Gestió i Disseny, SCCL 23.600,00 euros

25.960,00 euros

Diversport, S.L.

3. En data 2 de setembre de 2021, la tècnica d'Esports emet un informe on exposa que en data 4
d’agost se li va requerir a l’empresa Diversport S.L. la presentació del Programa de Treball del
projecte que, tot i que no es contemplava com un criteri d’adjudicació, era d’obligada presentació
en el moment de rebre les ofertes, document que dita empresa va aportar dins del termini donat.
En aquest informe, i quedant les dues ofertes admeses per valoració, la tècnica, tenint en compte
la puntuació obtinguda que es mostra a continuació i que l’empresa compleix inicialment amb els
requisits del plec de clàusules administratives, proposa Diversport S.L com a possible adjudicatari.

4. En el mateix informe, la tècnica d’esports proposa com a previsió d’inici el dia 20 de setembre,
atès que el procediment de licitació s'ha allargat més del previst inicialment i no ha estat possible

iniciar aquest contracte a data 1 d’agost de 2021. No obstant, la data efectiva serà la mateixa en
que es produeixi l’acceptació de la notificació del decret d’adjudicació.
Igualment, tant i com s’exposa a la clàusula D del quadre de característiques del contracte del plec
de clàusules administratives particulars, el servei finalitzarà igualment el 31 de desembre de 2021,
quedant un total de nombre d’hores i l’import de facturació com el següent:

5. En data 2 de setembre de 2021, s’ha dut a terme la comprovació de la documentació presentada
i s’estableix que l’empresa DIVERSPORT S.L. es troba legalment constituïda, que el signant té
poder per formular l’oferta, que es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb
la seguretat social, que es troba donada d’alta a l’IAE, que es troba en possessió d’una assegurança
de responsabilitat civil i que no està incursa en cap prohibició de contractar.
6. En data 14 de setembre de 2021, l’empresa DIVERSPORT presenta pel sobre digital l’acreditació
que el personal que adscriuen a l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del
Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil mitjançant, certificats del Registre Central de Delictes
Sexuals.

Fonaments de dret
De conformitat amb el que preveuen els articles 150, 151, 157, 158 i 159 de la Llei de Contractes
del Sector Públic; i el Plec de clàusules administratives generals, aprovat per acord plenari del 26
de febrer de 2010;

Conclusions
Informo favorablement sobre l'adjudicació a DIVERSPORT S.L. (NIF B17711474) del contracte
del servei pel projecte transformador Joventut esportiva, societat activa per a l’any 2021, d'acord
amb la proposta econòmica presentada i amb el que estableix el Plec de clàusules particulars que
regeixen la licitació i pels següents imports:

Sant Adrià de Besòs, signat i datat digitalment,

El TAG de Serveis Generals

El cap de Serveis Generals

David Herrero Hermosilla

Josep Sancho Ballester

