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CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A REALITZAR 2
TALLERS D’EXERCICI FÍSIC MULTICOMPONENT, PER
A LA PREVENCIÓ DE LA FRAGILITAT I CAIGUDES EN
PERSONES MAJORS DE 70 ANYS (PROGRAMA PILOT
““ACTIVA’T”).

I- MEMÓRIA JUSTIFICATIVA: En data 20-08-19 es va subscriure (veure Annex) la
Memòria justificativa del present contracte menor per la realització de 2 tallers d’exercici físic
multicomponent per a la prevenció de la fragilitat i caigudes en persones majors de 70 anys
(programa pilot ““ACTIVA’T”). Dita Memòria defineix com a objecte del contracte que cada taller
consistirà en 24 sessions cada un, a impartir mitjançant 2 sessions setmanals al llarg de 12
setmanes, i necessàriament compreses entre les dates del 15 de setembre i 31 de desembre de 2019.
Es detallen a l’apartat 2 de la Memòria totes les especificacions tècniques, termes i condicions de la
prestació objecte del contracte, amb descripció dels recursos humans i materials a aportar.

Pel que fa al responsable del contracte, ho és el Cap del Departament de Sanitat i Consum que
subscriu, sense perjudici, segons es detalla a Memòria, de l’assessorament del personal facultatiu
del Centre Municipal de Promoció de la Salut, pel que fa als aspectes tècnics de les prestacions.
Pel que fa a la tramitació i forma d’adjudicació, la Memòria estableix el següent:
Tipus de contracte: contracte de servei.

Procediment i forma d’adiudicació: adjudicació directe, contracte menor.
Criteris de puntuació: L’únic criteri és el preu, amb estricta subjecció a les especificacions
tècniques detallades a l’objecte del contracte.
L’empresa subministradora haurà de complir els requisits per contractar amb les Administracions
públiques segons el que s’estableix a la Llei 9/2017 , de 08 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, la qual cosa serà Objecte de la pertinent declaració responsable.
II.- PUBLICITAT DEL PROCEDllVIENT: En qualsevol cas, i per a satisfer les exigències dels
principis de transparència, publicitat i concurrència, es publicà el pertinent anunci a la plana web
municipal, Perfil del Contractant/Contractes Menors, Obrint-se, com a termini per a la presentació
d’ofertes, el període comprès entre el 21 d’agost i el 10 de setembre 2019.

III.- OFERTES PRESENTADES: Una vegada efectuada la publicació, s'han presentat dins el
termini establert les següents Ofertes:
a) Pressupost de l’empresa APPLOADING S.L. amb CIF B57817942 : s’aporta un pressupost per
un import global de 5.160 euros més IVA, aportant un desglossament detallat del mateix, en 5
grans ítems:
- 3 ítems sobre sessions de tallers, material i equipament, desglossant costs unitaris i quantitats,
que
ascendeixen a un subtotal de 4.110 euros més IVA per a l’execució dels tallers amb aportació dels
mitjans humans i materials Objecte de les especificacions tècniques definides per al servei;
Àrea de Turisme,Sanitat i Consum.- Servei de Sanitat— Pl.Santa Eulàlia, 9-4t (07001 - PALMA).
Tel. 971 225908.— Fax: 971 225930.— www.galma.cat

1

Núm. de decret: AJT 201917903. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 18/09/2019 i hora 13:16.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC0021F6AFC6BB1ED9B6C0B5CCA9DF5174
Ref. 10173 Op. 34008
ADR 37756; /RC 10173 OP 34008 (164.56€)

A més de dites especificacions tècniques, la Memòria conté la justificació de la necessitat del
contracte, i la justificació del procediment, detallant òrgan de contractació, valor estimat del
contracte (5.296 euros més IVA) i aplicació pressupostària.
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-més 2 ítems sobre aspectes de planificació del projecte i el seu seguiment com a plataforma “esalut”, per un import que ascendeix a 1.050 euros més IVA, adjuntant amb el pressupost una
descripció, ocupant 3 pàgines, dels medis a aportar en relació a aquests aspectes de recollida de
dades i seguiment del programa de prevenció i promoció de la salut, descrivint mitjans i
experiència de l’empresa en dits àmbits.
b) Pressupost de l’empresa E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS S.L.U. , amb CIF Bl6510752,
per import global de 4.064,90 euros més IVA, indicant-se de manera genèrica al pressupost que
2.616,90 euros es pressuposten en concepte de personal i l.448,00 euros en concepte de material.

c)Pressupost de l’empresa ESPORTS 85 SL , arnb CIF BO7969249: es formula una oferta per
import global de 3.710,00 euros més IVA, en relació a la qual cal assenyalar que no es proporciona
cap desglossament.
Cal subratllar, en primer lloc, que totes les ofertes s’ajusten al pressupost màxim de 5.296 euros
més IVA, base de la licitació. Però, atesa l’heterogeneïtat apreciada en les mateixes, s’ha lliurat un
informe específic per la Infermera municipal amb el vist-i-plau del Cap de Departament que
subscriu, responsable del contracte, que s’adjunta (veure Annex).

IV.- INFORME DEL COMPLIMENT DE REQUISITS I LÍMITS APLICABLES ALS
CONTRACTES ,MENORS, RESPECTE DE L’EMPRESA PROPOSADA PER A
L’ADJUDICACIO.
De conformitat amb l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 08 de novembre , de Contractes del Sector
públic, s’informa que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació i que l’empresa proposada per a l’adjudicació no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin el límit de 15.000 euros de valor estimat
previst a l’apartat 1 del referit article per a contractes menors de subministrament o de serveis,
l’objecte dels quals siguin prestacions qualitativament iguals o que formin una unitat funcional. Tot
això dins l’àmbit de control, com a òrgan de contractació, de la Regidoria de l’Àrea delegada de
Turisme,Sanitat i Consum, en virtut de la delegació de competències conferida mitjançant acord de
Junta de Govern de data 31-07-19; i ateses les previsions contingues a la Instrucció sobre
Contractes Menors de l’Ajuntament de Palma, aprovada mitjançant acord de Junta de Govern de
data 13-06-18, en connexió amb els informes 41/2017, 42/2017, 5/2018 i 9/2018 de la Junta
Consultiva de Contractació Pública de l’Estat.
D’acord amb l’exposat, i en compliment de les Bases d’execució del pressupost 18, 33.6 i 33.7, i
conformement amb les previsions contingudes a l’acord de Junta de Govern de Palma de data 3107—19 que va delegar els contractes menors, amb caràcter general, als titulars de les àrees, i d’àrees
delegades, en l’àmbit de les seves competències, el Cap de Departament que subscriu, com a
responsable del contracte, proposa a la Ilma. Regidora de l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i
Consum que es dicti la següent
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Dit informe conclou que, sol'licitats els pertinents aclariments als licitadors, només l’oferta
presentada per APPLOADING S.L. amb CIF B57817942 s’ajusta a les especificacions tècniques
del conjunt de prestacions objecte del contracte i ha de considerar-se, doncs, l’oferta més
avantatjosa per a l’Ajuntament de Palma, amb un import global de 5.160 euros més IVA, és a dir,
6.243,60 euros amb IVA al 21% inclòs.

%
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RESOLUCIÓ
1.- Adjudicar el contracte menor per a la prestació d’un servei per a la realització de 2 tallers
d’exercici físic multicomponent per a la prevenció de la fragilitat i caigudes en persones majors
de 70 anys (programa pilot “’ACTIVA’T”), consistents, cada taller, en 24 sessions cada un, a
impartir mitjançant 2 sessions setmanals al llarg de 12 setmanes, i compreses entre les dates del
15 de setembre i 31 de desembre de 2019, a l’empresa APPLOADING S.L. amb CIF
B57817942 i domicili en Pachit, C/ Isaac Newton, edifici Disset Dl 07121 Palma, per un
import de 5.160,00 euros més 1.083,60 euros en concepte d’IVA al 21%, és a dir, un import
global de 6.243,60 euros amb IVA inclòs (SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES
EUROS AMB SEIXANTA CÉNTIMS), per al conjunt de les prestacions detallades a la
Memòria justificativa del servei de data 20-08—19, base de la licitació. .

2.-Autoritzar i disposar la despesa de 6.243,60 euros, amb IVA inclòs, amb càrrec a la partida
19.3110022706 “Sanitat— Estudis i Treballs Tècnics” (RC amb referència 22019010173).
3.—Desafectar el sobrant existent al RC amb referència 22019010173.
4.- Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan es presentin les factures i s’acrediti que el
servei s’ha duít a terme correctament.

Palma, 13 de setembre de 2019
El responsable del contracte,
Cap del Depart ment de ,,
Sanitat i Cons m
Que es decreti,
La Regidora de l’Àrea delegada
de Turisme, Sanitat i Consum
p.d. Acord Junta Govern 31/07/19
(BOIB núm.
09, de data
08/08/ 19)
,
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