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RESOLUCIÓ D’EXCLUSIÓ 
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC D’ESCENARI DELS 
EQUIPAMENTS I SERVEIS GESTIONATS PER VILADECANS 
QUALITAT, S.L 

 
 

 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

Contracte de serveis de suport tècnic 
d’escenari dels equipaments i serveis 
gestionats per Viladecans Qualitat, SL 

DATA 25 de febrer de 2020 
NÚM. 

EXPEDIENT 
422/2018 

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, Consellera Delegada de VILADECANS QUALITAT, S.L., 
 

EXPOSA 
 
Vist que en data 9 de gener de 2019 es va publicar, al perfil de Viladecans Qualitat, S.L. 
(“VIQUAL”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya (“PSCP”), l’anunci de licitació del procediment obert per a l’adjudicació dels serveis 
de suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, SL. 
 
Atès el seu objecte, el contracte licitat es dividí en els següents lots: 

 
- Lot núm. 1: personal d’assistència oficial de primera i personal d’assistència auxiliar 
- Lot núm. 2: personal de càrrega i descàrrega 

 
Vist que en data 20 de febrer de 2020, un cop realitzats els tràmits corresponents en relació 
amb el sobre A (documentació administrativa general) i sobre B (contenidor de les referències 
tècniques), es procedí a l’obertura del sobre C (contenidor de les propostes econòmiques i 
altres criteris automàtics).  
 
Vist que el resultat de l’obertura fou el següent pel que fa al lot núm. 2 (personal de càrrega i 
descàrrega) del procediment de licitació: 

 
“2. Es procedeix a l’obertura i lectura del contingut dels sobres C “proposta econòmica i 
altres criteris automàtics” presentats pels licitadors admesos al procediment obert per a 
l’adjudicació dels SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC D’ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I 
SERVEIS GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, SL amb el resultat següent:  
 
[...] Lot núm. 2 (personal de càrrega i descàrrega) 

 
Es recorda que, de conformitat amb l’indicat a la clàusula 2.2 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, els preus oferts no poden superar els preus unitaris (de 19,00€/hora 
per categoria de càrrega i descàrrega, IVA exclòs) ni la jornada mínima oferta pot superar el 
nombre màxim d’hores anuals (de 1.027 hores anuals per a la categoria de càrrega i 
descàrrega) indicats en aquella clàusula. 

 
[…]  
 
Licitador Núm. 3:   

 

Nom licitador: TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE 
SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ SL. 

Preu/hora ofert categoria personal de 
càrrega i descàrrega: 
 

20,00 Euros (IVA exclòs)  
24,20 Euros (IVA inclòs)  
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Jornada mínima oferta (per a totes les 
categories de personal) 

4 hores 

 
[…] 3. De conformitat amb el previst a la clàusula 2.2 del PCAP, es detecta que l’oferta 
presentada pel licitador núm. 3 (TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ SL.) per import de 20,00€ (IVA exclòs) de preu/hora ofert per a la categoria de 
personal de càrrega i descàrrega supera el preu/hora de licitació previst per aquesta categoria 
de personal (per import de 19,00€ preu/hora). En aquest sentit, es recorda que la clàusula 2.2. 
del PCAP disposa que les ofertes que superin qualsevol dels preus/hora indicats seran 
desestimades (excloses) automàticament.”  
 
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari de la Mesa de Contractació el 25 de febrer de 2020 
que, de conformitat amb l’acta emesa per la Mesa de Contractació el mateix dia, proposa 
EXCLOURE de la proposta presentada pel licitador núm. 3 (TOUR SERVEIS 
PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ SL.) al lot núm. 2 (Personal de 
càrrega i descàrrega) del procediment obert per a l’adjudicació del CONTRACTE DE SERVEIS 
DE SUPORT TÈCNIC D’ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS GESTIONATS PER 
VILADECANS QUALITAT, SL per haver superat el preu màxim de licitació previst a la clàusula 
2.2. del PCAP; tot això de conformitat amb l’indicat a la clàusula 2.2 del PCAP i a l’article 84 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 
Per tot això, 
 

RESOLC 
 

1. EXCLOURE al licitador núm. 3 (TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE 
SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ SL.) del lot núm. 2 (Personal de càrrega i 
descàrrega) del procediment obert per a l’adjudicació del CONTRACTE DE SERVEIS 
DE SUPORT TÈCNIC D’ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS GESTIONATS 
PER VILADECANS QUALITAT, SL per haver presentat una oferta econòmica que 
supera el preu màxim de licitació previst a la clàusula 2.2 del PCAP.  
 

2. PUBLICAR aquesta resolució al Perfil de Contractant de VIQUAL integrat a la 
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya  

 
3. NOTIFICAR aquesta resolució al licitador afectats.  

 
 
Viladecans, a 25 de febrer de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO 
Consellera Delegada 
VILADECANS QUALITAT, S.L. 
 


