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PROPOSTA D’ADMISSIÓ D’OFERTA ECONÒMICA – 
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 

 

 
 

  

 
Hi assisteixen:  
 

Presidenta: Sra. Carmen Vidal Trabalón, Gerent de Viladecans Qualitat, S.L. 
Vocal: Sra. Carme Vidal Trabalón en substitució de la Sr. Susana Closa Castella, 

Directora de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament de Viladecans. 
Vocal: Sr. Xavier Campón Brugada, Director de Programes Culturals de 

Viladecans Qualitat, S.L. 
Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 

d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 
Secretari: Sr. Joan Carles López Méndez, Gerent del Grup d’Empreses Municipals de 

Viladecans, S.L. 
 
Antecedents: 
 
1. Atès 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.  
 

2. 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 
 

3. Atès que en 28 de gener de 2019, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la 
Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura conjunta del sobre A 
(contenidor de la documentació administrativa general) i del sobre B (contenidor de les 
referències tècniques) presentada pels interessats en optar a l’adjudicació del contracte de 
referència. 

 
4. Atès que les següents empreses van presentar oferta a la present licitació:  

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 23/01/2019  12:18:48 
Registre Entrada Plataforma: E/000002-2019 
EMPRESA: INICIATIVES EVENTS, S.L. 
Lots als quals es presenta:  LOT 1 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 23/01/2019  16:53:25 
Registre Entrada Plataforma: E/000003-2019 
EMPRESA: PENNY WISE, S.L. 
Lots als quals es presenta:  LOT 2 
 
Licitador Núm. 3:   

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

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

DATA 8 de juny de 2020 
NÚM. 

EXPEDIENT 
422/2018 
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Data presentació: 24/01/2019  11:54:51 
Registre Entrada Plataforma: E/000004-2019 
EMPRESA: TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. 
Lots als quals es presenta:  LOT 2  
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 24/01/2019  12:45:01 
Registre Entrada Plataforma: E/000005-2019 
EMPRESA: TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. 
Lots als quals es presenta:  LOT 1 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 24/01/2019  13:42:35 
Registre Entrada Plataforma: E/000006-2019 
EMPRESA: PAIDOESPORT, S.L. 
Lots als quals es presenta:  LOT 2 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 24/01/2019  13:48:13 
Registre Entrada Plataforma: E/000007-2019 
EMPRESA: A.R.A.S.O. SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L. 
Lots als quals es presenta:  LOT 1 
 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 24/01/2019  13:52:33 
Registre Entrada Plataforma: E/000008-2019 
EMPRESA: ALIANCE BROTHER, S.L. 
Lots als quals es presenta:  LOT 2 

 
5. Atès que la referida sessió d’obertura dels sobres A i B la Mesa de Contractació va 

adoptar els acords següents:   
 

“1. Atès que la documentació presentada s’ajusta a la requerida al plec la Mesa de 
Contractació acorda declarar admesos als licitador següents: 

 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 24/01/2019  13:42:35 
Registre Entrada Plataforma: E/000006-2019 
EMPRESA: PAIDOESPORT, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 24/01/2019  13:48:13 
Registre Entrada Plataforma: E/000007-2019 
EMPRESA: A.R.A.S.O. SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 1 
 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 24/01/2019  13:52:33 
Registre Entrada Plataforma: E/000008-2019 
EMPRESA: ALIANCE BROTHER, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 

 
2. La Mesa acorda declarar exclosos provisionalment al següents licitadors, atorgant un 
termini de tres (3) dies hàbils per a esmenar les deficiències existents al sobre A: 
 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 23/01/2019  12:18:48 
Registre Entrada Plataforma: E/000002-2019 
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EMPRESA: INICIATIVES EVENTS, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 1  
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el plec de 
clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències:  
 
[...] Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 23/01/2019  16:53:25 
Registre Entrada Plataforma: E/000003-2019 
EMPRESA: PENNY WISE, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2  
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el plec de 
clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències:  
 
[...] Licitador Núm. 3 i 4:   
Data presentació: 24/01/2019  11:54:51 i 12:45:01 
Registre Entrada Plataforma: E/000004-2019 i E/000005-2019 
EMPRESA: TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 i 1 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el plec de 
clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: [...]” 

 
6. Atès que en data 16 de març de 2019 la Mesa de Contractació es reuní per obrir i 

qualificar les esmenes rebudes a la documentació presentada al sobre A així com la seva 
acceptació i/o rebuig. A la vista de la documentació presentada, la Mesa considerà 
esmenades totes les deficiències i mancances detectades en el sobre A i, en 
conseqüència, va acordar admetre com a licitadors a les empreses següents: 
 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 23/01/2019  12:18:48 
Registre Entrada Plataforma: E/000002-2019 
EMPRESA: INICIATIVES EVENTS, S.L. 
Lots als quals es presenta:  LOT 1 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 23/01/2019  16:53:25 
Registre Entrada Plataforma: E/000003-2019 
EMPRESA: PENNY WISE, S.L. 
Lots als quals es presenta:  LOT 2 
 
Licitador Núm. 3 i 4:   
Data presentació: 24/01/2019  11:54:51 
Registre Entrada Plataforma: E/000004-2019 
EMPRESA: TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. 
Lots als quals es presenta:  LOT 1 I LOT 2  

 
7. Atès que a continuació s’entregaren els sobres B (contenidors de les referències 

tècniques) presentats pels licitadors admesos al tècnic responsable per examinar i valorar 
la documentació aportada en aplicació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor 
previstos al PCAP. 
 

8. Atès que en sessió de data 10 de febrer de 2020 la Mesa de Contractació ha emès una 
proposta de valoració dels sobres B en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor 
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previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb l’informe 
tècnic de 7 de febrer de 2020, i ha adoptat els acords següents:  

 
“PRIMER.-APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor 

obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en quadre 
annex I i de la que s’extreu que en ordre decreixent la puntuació dels licitadors en 
criteris avaluables en judici de valor en cadascun dels lots és la següent:  

 
Lot núm. 1 (Personal d’assistència oficial de primera i personal d’assistència auxiliar) 
 

LICITADOR 

NÚM. 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

OBTINGUDA 

SOBRE B 

POSICIÓ PER 

PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

1 INICIATIVES EVENTS SL. 30,00 1 

6 
A.R.A.S.O. SONORITZACIÓ I 

IL·LUMINACIÓ, S.L. 
17,00 2 

4 
TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE 

SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L 
10,00 3 

 
Lot núm. 2 (personal de càrrega i descàrrega) 
 

LICITADOR 

NÚM. 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

OBTINGUDA 

SOBRE B 

POSICIÓ PER 

PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

2 PENNYWISE SL. 29,00 1 

5 PAIDOESPORT SL. 10,00 2 

3 
TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE 

SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ SL. 
5,00 3 

7 ALIANCE- BROTHER, SL. 5,00 4 

 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ DELS 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda 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. 

  
TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta econòmica i 

altres criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de puntuació tècnica 
obtinguda pels licitadors en el sobre B en relació als criteris avaluables mitjançant judici 
de valor; i procedir posteriorment a la valoració de les pliques pel que fa als criteris 
objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la 
Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació 
de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el plec.” 

 
9. Atès que en data 17 de febrer de 2020 l’Òrgan de Contractació va ratificar la proposta de 

valoració dels sobres B emesa per la Mesa de Contractació resolent:  
 

“PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de valoració dels 
sobres B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa per la Mesa de 
contractació a 10 de febrer de 2020 en el procediment obert per a l’adjudicació del 
SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC D’ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS 
GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, SL de la qual s’extreu que, en ordre 
decreixent, la puntuació dels licitadors en criteris avaluables mitjançant judici de valor 
en cadascun dels lots és la següent:  

 
Lot núm. 1 (Personal d’assistència oficial de primera i personal d’assistència auxiliar) 

 

LICITADOR 

NÚM. 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

OBTINGUDA 

SOBRE B 

POSICIÓ PER 

PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 
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1 INICIATIVES EVENTS SL. 30,00 1 

6 
A.R.A.S.O. SONORITZACIÓ I 

IL·LUMINACIÓ, S.L. 
17,00 2 

4 
TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE 

SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L 
10,00 3 

 
Lot núm. 2 (personal de càrrega i descàrrega) 

 

LICITADOR 

NÚM. 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

OBTINGUDA 

SOBRE B 

POSICIÓ PER 

PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

2 PENNYWISE SL. 29,00 1 

5 PAIDOESPORT SL. 10,00 2 

3 
TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE 

SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ SL. 
5,00 3 

7 ALIANCE- BROTHER, SL. 5,00 4 

 
SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb anterioritat a la 

data fixada per l’obertura de sobre C -  la present resolució incloent els quadres 
resums de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B que s’adjunta a la 
present com Annex núm. I, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

 
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 20 de febrer de 

2020, i previ a aquell acte, donar  lectura al resum de puntuació tècnica obtinguda pels 
licitadors en el sobre B, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
Procedir, posteriorment a la valoració de les pliques admeses pel que fa als criteris 
objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la 
mesa de contractació, i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més 
puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el plec.” 

 
10. Atès que en data 17 de febrer de 2020 es va notificar individualment a cadascun dels 

licitadors i es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria d’obertura del sobre 
C (proposta econòmica i financera) i la resolució de l’Òrgan de Contractació referida al 
punt anterior. Així mateix, també es van publicar les actes emeses per la Mesa de 
Contractació fins al moment.  
 

11. Atès que en data 20 de febrer de 2020 es celebrà, en acte públic prèviament convocat, 
l’acta d’obertura dels sobres C (proposta econòmica i financera) presentats pels licitadors 
admesos al procediment amb el resultat següent:  

 
Lot núm. 1 (Personal d’assistència oficial de primera i personal d’assistència auxiliar) 
 
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 
26,00€/hora per categoria d’oficial i 21,00€/hora per categoria d’auxiliar, IVA exclòs) ni la 
jornada mínima oferta pot superar el nombre màxim d’hores anuals (de 1.700 hores per a la 
categoria d’oficial i 300 hores per a la categoria d’auxiliar) indicats en aquella clàusula. 
 

Licitador Núm. 1:    

Nom licitador: INICIATIVES EVENTS, SL 
Preu/hora ofert categoria oficial: 
 

22,90 Euros (IVA exclòs)  
27,71 Euros (IVA inclòs)   

Preu/hora ofert categoria auxiliar: 16,00 Euros (IVA exclòs)  
19,361 Euros (IVA inclòs)  

Jornada mínima oferta (per a totes les 
categories de personal) 

1 hora 

 
Licitador Núm. 4:    

Nom licitador: TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE 
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SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L 
Preu/hora ofert categoria oficial: 
 

24,00 Euros (IVA exclòs)  
29,04 Euros (IVA inclòs)   

Preu/hora ofert categoria auxiliar: 20,00 Euros (IVA exclòs)  
24,20 Euros (IVA inclòs)  

Jornada mínima oferta (per a totes les 
categories de personal) 

4 hores 

 
Licitador Núm. 6:    

Nom licitador: A.R.A.S.O. SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. 

Preu/hora ofert categoria oficial: 
 

25,75 Euros (IVA exclòs)  
31,15 Euros (IVA inclòs)   

Preu/hora ofert categoria auxiliar: 21,00 Euros (IVA exclòs)  
25,41 Euros (IVA inclòs)  

Jornada mínima oferta (per a totes les 
categories de personal) 

5 hores 

 
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. 2:    

Nom licitador: PENNYWISE SL. 
Preu/hora ofert categoria personal de 
càrrega i descàrrega: 
 

14,85 Euros (IVA exclòs)  
17,97 Euros (IVA inclòs)   

Jornada mínima oferta (per a totes les 
categories de personal) 

5 hores 

 
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)   

Jornada mínima oferta (per a totes les 
categories de personal) 

4 hores 

 
Licitador Núm. 5:    

Nom licitador: PAIDOESPORT SL 
Preu/hora ofert categoria personal de 
càrrega i descàrrega: 
 

16,20 Euros (IVA exclòs)  
19,60 Euros (IVA inclòs)   

Jornada mínima oferta (per a totes les 
categories de personal) 

1 hora 

 
Licitador Núm. 7:    

Nom licitador: ALIANCE- BROTHER, SL. 
Preu/hora ofert categoria personal de 
càrrega i descàrrega: 
 

19,00 Euros (IVA exclòs)  
22,99 Euros (IVA inclòs)   

Jornada mínima oferta (per a totes les 
categories de personal) 

6 hores 
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12. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre C es detectà que, de conformitat amb el 
previst a la clàusula 2.2. del PCAP, 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 superava el preu/hora de licitació previst per aquesta categoria de personal 
(per import de 19,00€ preu/hora). En aquest sentit, es va recordar que la clàusula 2.2. del 
PCAP disposa que les ofertes que superin qualsevol dels preus/hora indicats seran 
desestimades (excloses) automàticament. 
 
Per aquest motiu, la Mesa de Contractació acordà:  

 
1. “PROPOSAR L’EXCLUSIÓ del licitador núm. 3 (TOUR SERVEIS 

PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ SL.) al lot núm. 2 
(personal de càrrega i descàrrega) per haver presentat una oferta de preu/hora per 
a la categoria de personal de càrrega i descàrrega que supera el preu unitari de 
licitació previst per aquesta categoria a la clàusula 2.2 del PCAP.  

 
13. Atès que en data 25 de febrer de 2020 l’Òrgan de Contractació va resoldre:  
 

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”.  

 
14. Atès que la resolució d’exclusió indicada al punt anterior es va notificar individualment al 

licitador afectat en data 25 de febrer de 2020.  
 

15. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre C es detectà igualment que, de 
conformitat amb el previst a la clàusula 13.1 del PCAP i amb l’informe tècnic de 20 de 
febrer de 2020, l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 1 (INICIATIVES EVENTS, 
S.L.) al lot 1 i l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 1 (PENNYWISE, S.L.) al lot 
2 eren presumptament temeràries.  
 
Per aquest motiu, la Mesa de Contractació acordà:  

 
2. REQUERIR als licitadors: del Lot 1, al licitador núm. 1 (INICIATIVES EVENTS, 

S.L.), i del Lot 2, al licitador núm. 1 (PENNYWISE, S.L.), per tal de que en el termini 
màxim de cinc (5) dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la 
comunicació; presenti per escrit la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta econòmica, atès 
que resulta presumptament temerària, a través de l’eina de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.” 

 
16. Atès que en data 25 de febrer de 2020 es va comunicar aquest fet a ambdós licitadors per 

tal que dins el termini de CINC (5) DIES HÀBILS (això és, fins al dia 3 de març de 2020 a 
les 14h) presentessin per escrit la documentació que estimessin pertinent per a justificar la 
baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica presentada.  

 
17. Atès que, dins del termini conferit a aquests efectes, el licitador núm. 1 (INICIATIVES 

EVENTS, S.L.) per al lot 1 i el licitador núm. 1 (PENNYWISE, S.L.) per al lot 2 van 
presentar, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya, la documentació que cada empresa va estimar adient per tal de justificar la 
baixa temerària o anormal de la seva oferta econòmica. 
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18. Atès que en data 27 de maig de 2020 s’ha emès un informe pel tècnic de VIQUAL en 
relació a les justificacions de les baixes presentades per a justificar la validesa, viabilitat i 
proporcionalitat de les ofertes presentades per aquests licitadors i justificar la baixa 
respecte el pressupost base de licitació.  

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Un cop examinada la documentació presentada i vist l’informe tècnic de data 27 de maig de 
2020 que obra a l’expedient, es comparteixen les consideracions tècniques incloses en aquest 
informe que són les següents: 
 
“ LOT 1:  PERSONAL D’ASSISTÈNCIA OFICIAL DE PRIMERA I PERSONAL 

D’ASSISTÈNCIA AUXILIAR. 
 
INICIATIVES EVENTS SL. 

 
Presenta una declaració responsable, amb data del dimarts 3 de març de 2020, signada pel Sr. 
Roc Aguilera Vaqués i el Sr. Antoni Fusté Piñol, en qualitat d’administradors solidaris de la 
societat, per justificar i concretar l’oferta presentada. 
 
Annexen 6 documents a l’esmentada justificació: 

- Document 1: Taula salarial del conveni col·lectiu d’aplicació. 

- Document 2: Un certificat emès pel graduat social Sr. Isabelí Ger acreditatiu del 

conveni col·lectiu d’aplicació a Iniciatives Events SL i declaració responsable signada 

que els salaris del personal són superiors als estipulats en el conveni del col·lectiu de 

treball. 

- Document 3: Una declaració responsable dels administradors de la societat conforme el 

personal assignat és tot personal propi de l’empresa. 

- Document 4: Resum dels costos salarials del mes de  febrer de la plantilla fixe de 62 

treballadors de l’empresa (excloent gerència i treballadors per hores). 

- Document 5: Certificat de bona execució de serveis per un contracte similar del director 

de serveis generals de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

- Document 6: Certificat de bona execució de serveis per un contracte similar del director 

de serveis generals de la gerència de recursos de l’Ajuntament de Barcelona. 

Tal i com marquen la clàusules del plec de prescripcions tècniques particulars d’aquest 
procediment, les tasques concretes especificades en el Lot 1. Són les següents: 
 
- Personal d'assistència oficial de primera: personal que realitza les tasques de tècnic de 
llum, tècnic de so, tècnic de maquinària o tècnic d'audiovisual amb una experiència mínima de 
dos anys en el sector teatral i espectacles en viu amb la formació reglamentària en la matèria 
que pertoqui. 
 
- Personal d'assistència auxiliar: personal que realitza les tasques de tècnic de llum, tècnic 
de maquinària, tècnic d'audiovisual i sastreria amb una experiència mínima de dos anys en el 
sector teatral i espectacles en viu amb la formació reglamentària en la matèria que pertoqui. 
  
Les funcions del personal assignat a l’execució del contracte estan definides al plec de 
prescripcions tècniques i són les següents: 
 
Tècnic de llums: 

• Coordinació, control i supervisió dels muntatges, funcions i desmuntatges del personal i 
material. 

• Manteniment de materials i equipament del departament d’il·luminació. Manipulació de 
material de il·luminació. 

• Control i programació de la taula de control. 

• Realització de tasques que impliquin la necessitat de tenir coneixements en matèria 
d’electricitat i que es derivin de treball elèctric i d’il·luminació a l’escenari. 
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• Disseny de petits muntatges, produccions i coproduccions tècniques per 
esdeveniments encarregats a Viladecans Qualitat, SL. 

• Suplències bàsiques en altres departaments durant l’absència dels seus responsables. 
 
Tècnic de so: 

• Coordinació, control i supervisió dels muntatges, funcions i desmuntatges del personal i 
material. 

• Manteniment de materials i equipament del departament so. Manipulació de material de 
so. 

• Control i manipulació de la taula de so i/o monitoratge. 

• Realització de tasques que impliquin la necessitat de tenir coneixements de tècniques i 
materials de microfonia, equips de control, efectes, equalitzacions, amplificacions, 
monitoratge, caixes acústiques, cablejats i tot el que es derivi del treball de sonorització 
a l’escenari. 

• Disseny de petits muntatges, produccions i coproduccions tècniques per 
esdeveniments encarregats a Viladecans Qualitat, SL 

• Suplències bàsiques en altres departaments durant l’absència dels seus responsables. 
 
Tècnic de maquinària: 

• Coordinació, control i supervisió dels muntatges, funcions i desmuntatges del personal i 
material. 

• Manteniment de materials i equipament del departament de maquinària. 

• Control i manipulació de les barres motoritzades i motors puntuals amb coneixements 
de rigging. 

• Muntatge i manteniment de les teles d’escenari. 

• Instal·lació de barres contrapesades i manuals. 

• Realització de qualsevol tasca que impliqui la necessitat de tenir coneixements en 
matèria de fusteria i soldadura i que es derivi de la fabricació de practicables, 
desembarcs, bastidors, etc. 

• Realització de qualsevol tasca que impliqui la necessitat de tenir coneixements en 
matèria de treballs amb cables d’acer, cordes, politges, ferro, aluminis, nusos, trapes, 
pintures, teles, motors, elements penjats i que es derivi de treball de maquinària a 
l’escenari. 

• Suplències bàsiques en altres departaments durant l’absència dels seus responsables. 
 
Tècnic d’audiovisuals: 

• Coordinació, control i supervisió dels muntatges, funcions i desmuntatges del personal i 
material. 

• Manteniment de materials i equipament del departament d’audiovisuals. 

• Control, coneixement i correcta manipulació de l’equipament tècnic d’audiovisuals. 

• Realització de tasques que impliquin la necessitat de tenir coneixements en matèria 
d’electricitat. 

• Realització de tasques que impliquin la necessitat de tenir coneixements en matèria de 
material d’audiovisuals. 

• Sonorització d’espectacles tant de producció pròpia com de companyies, grups 
convidats i tot tipus d’actes. 

• Realització de tasques que impliquin la necessitat de tenir coneixements en matèria de 
manipulació de projectors de 35 mm. 

• Treballs de muntatge, manteniment, edició i desmuntatge que siguin necessaris. 
Suplències bàsiques en altres departaments durant l’absència dels seus responsables. 

 
Justificació. 
 
L’empresa argumenta que l’oferta és viable atenent als costos salarials reals i ajustada al 
mercat actual i que compleix totes les obligacions aplicables en matèria laboral i social, incloent 
el compliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 
 
Per a fer-ho desglossa l’especialització de la societat en la producció global d’esdeveniments i 
activitats culturals, tant públiques com privades i que per a fer-ho compta amb una extensa 
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plantilla de treballadors, la majoria dels quals són indefinits. Justifica que per produir 
esdeveniments globals necessiten tenir una plantilla de recursos humans estable i vinculats a 
l’empresa a jornada complerta. 
 
Actualment compten amb una plantilla fixe de 62 treballadors, sense comptar les persones de 
gerència i els treballadors contractats per hores. Així l’empresa assignaria les tasques del 
contracte objecte de la licitació personal propi, sense necessitat de subcontractar cap servei ni 
incórrer en despeses de tercers. El paràmetre de referència per a oferir un preu unitari de 
sortida és el cost salarial de la pròpia empresa sense considerar cap altre cost. 
 
Adjunten el resum dels costos salarials del mes de febrer (document 4) per justificar el volum 
de la plantilla i els costos salarials i la declaració responsable (document 3) on especifiquen 
que els serveis objecte del contracte seran realitzats per personal propi i que tots ells perceben 
salaris superiors als mínims regulats en el conveni col·lectiu d’aplicació. Així mateix, posen a 
disposició, en cas que fos necessari, acreditar el salari que individualment cobra cadascun dels 
treballadors que s’assignaran a aquest servei. 
 
L’empresa està acollida al conveni col·lectiu de treball amb codi de referència 
79001965012003, de referència per a empreses d’organització d’esdeveniments, que inclou la 
prestació de serveis tècnics audiovisuals objecte de la present licitació. Adjunten la taula 
salarial del conveni col·lectiu d’aplicació (document 1) i un certificat emès per un graduat  social 
Sr. Isabelí Ger (document 2) que acredita que els salaris percebuts pel personal de l’empresa 
són superiors als previstos en el conveni col·lectiu (entre un 20% i un 40%). Es comprova que 
tots els sous inclosos en la taula salarial adjuntada(document 4) superen àmpliament per sobre 
del salari mínim interprofessional (SMI) establert en 950,00.-€/mes. 
 
Respecte a l'estudi econòmic aportat, la justificació de l'oferta es basa en indicar que la 
reducció de costos del preu/hora ofertat pel personal, es justifica perquè correspon a una 
despesa orientativa i mitjana entre els 62 treballadors fixes de l’empresa, que sense incloure 
les primes (extraordinàries i no recurrents) és un cost mig anual de 14,42.-€/hora. Aquesta xifra 
surt de multiplicar els costos salarials del mes de febrer (document 4) per 12 per els 62 
treballadors i dividir-ho per les 1.736 hores anuals que marca el conveni col·lectiu. 
 
Atenent que l’oferta presentada per l’empresa ha estat de 22’90.-€ per la categoria d’oficial i de 
16,00.-€ per la categoria d’auxiliar, en ambdós casos per sobre del preu ofertat, i en el cas de la 
categoria d’auxiliar amb una rendibilitat molt ajustada, només del 10%, justificada per un 
nombre mínim d’hores en el contracte (300h d’auxiliar enfront les 1700h d’ofic ial) i que a més 
l’empresa busca rendibilitats més altes en produccions globals i no en la prestació de serveis 
tècnics, que és una part del volum de negoci, que li permet trobar estabilitat en la plantilla amb 
feines estables dins del sector públic. Es considera una justificació adequada per a la correcta 
execució del contracte. 
 
També adjunten un llistat de contractes amb administracions públiques i privades on gestionen 
serveis similars als de l’objecte del contracte, tot i que no serà objecte de valoració en aquest 
informe. L’esmentat llistat inclou: L’Institut municipal de cultura i la gerència de recursos de 
l’Ajuntament de Barcelona, l’organisme autònom Centre Cultural de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, l’Institut de cultura de l’Ajuntament d’Igualada, el departament de cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Fundació privada de l’Hospital de la Santa Creu de Sant Pau, 
l’empresa Damm SA, l’empresa Radiocat XXI SL (RAC1 - Grup Godó).  
 
Aporten dos certificats (documents 5 i 6) de bona execució de dos de les empreses i/o 
administracions del llistat anterior, que certifiquen que el contractista ha executat o està 
executant de manera satisfactòria els serveis d’assistència tècnica. 
 

- Document 5: Certificat de bona execució de serveis per un contracte similar del director 

de serveis generals de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

- Document 6: Certificat de bona execució de serveis per un contracte similar del director 

de serveis generals de la gerència de recursos de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Conclusió.  
 
Atesa les explicacions donades per l’empresa no s’aprecia cap pràctica o hipòtesi inadequada, 
des del punt de vista tècnic, ni cap vulneració de la normativa laboral i segons els seus 
arguments compleixen les obligacions aplicables en matèria social i laboral, incloent-hi el 
conveni col·lectiu, del que formen part com a empresa, i que compleixen la normativa laboral i 
l’estatut dels treballadors, que supera segons la categoria demanada en el plec de 
prescripcions tècniques, el salari mínim interprofessional i inclou els conceptes de prevenció de 
riscos laborals, assegurances, formació, vigilància de la salut i equipament professional 
(vestuari, EPI’s,...), tal com marca el plec de clàusules administratives particulars en el punt 
18.1 de les obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció 
de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball.  
 
També s’estima adequadament la justificació de la consolidació de plantilla pròpia per a 
executar el contracte per donar estabilitat i viabilitat per complir correctament amb el contracte 
objecte de la licitació mantenint les condicions laborals del conveni col·lectiu i la qualitat dels 
serveis que s’ofereixen.  
 
Atenent a la seva justificació, el preu/hora que percep cadascun dels treballadors de la mateixa, 
supera àmpliament els de la taula salarial del seu conveni col·lectiu i es per aquest motiu que 
considera acceptable la mateixa. La seva justificació s’adequa al plec tècnic i, tot i la rebaixa 
que comporta la seva oferta, no es posa en perill l’execució del contracte i considero que 
aquest serà tècnicament i econòmicament viable. 
 
Es per això que es considera degudament justificada l’oferta i per tant admissible, no obstant i 
atenent a l’apartat 7 de l’article 149 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, es proposa que l’òrgan de contractació estableixi els mecanismes adequats per a 
la realització d’un seguiment detallat de l’execució del mateix amb l’objectiu de garantir la 
correcta execució del contracte sense que es produeixi una disminució de la qualitat dels 
serveis contractats. Per a fer-ho farem un seguiment que consistirà en la sol·licitud d’un informe 
trimestral del personal que l’empresa utilitzarà per a la resolució d’aquest contracte per que no 
es posi en perill l’execució del contracte i que sigui viable tècnicament i econòmicament.” 
 
Tenint en compte les consideracions exposades i després d’analitzar la documentació i 
justificacions presentades pel licitador núm. 1 (INICIATIVES EVENTS, S.L.) per al lot 1 es 
considera que està justificada correctament la baixa oferta i, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT, proposant-se la seva admissió a l’espera del que determini l’Òrgan de 
Contractació. 
 
“ LOT 2: PERSONAL DE CÀRREGA I DESCÀRREGA. 

 
PENNYWISE SL  

 
Presenta una declaració responsable, amb data del dilluns 2 de març de 2020, signada pel Sr. 
Joan Margalef Peleja, administrador de la societat, on declara que l’oferta presentada no va en 
detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics i de qualitat del plec de 
prescripcions tècniques. 
 
Tal i com marquen la clàusules del plec de prescripcions tècniques particulars d’aquest 
procediment, les tasques concretes especificades en el Lot 2. Són les següents: 
 
Personal de càrrega i descàrrega: 

• Tasques de càrrega i descàrrega i reforç en els muntatges i desmuntatges (a nivell 
d’escenari) amb tot tipus de material destinat a l’espectacle i altres elements 

• Moure material divers que sigui necessari per l’espectacle i/o activitat. 
 
També es determina que: 
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- Personal de càrrega i descàrrega: Personal que hagi realitzat com a mínim una sessió de 
formació de manipulació d’elements escenogràfics i back-stage realitzat per l’empresa 
adjudicatària per tal de tenir cura tant del material emprat com per la seva seguretat personal. 
 
El tipus de tasques referides dins el plec de prescripcions tècniques, al Lot 2, de personal de 
càrrega i descàrrega no estan adscrites a cap conveni col·lectiu específic, més enllà de la 
normativa establerta en el règim laboral i l’estatut dels treballadors. 
Justificació. 
 
L’empresa justifica que no està adscrita a cap conveni col·lectiu, però compleix 
escrupolosament la normativa establerta en l’Estatut dels treballadors i el regim general de la 
seguretat social remunerant els seus treballadors segons la seva categoria professional i el sou 
mínim interprofessional establert. 
 
Respecte a l'estudi econòmic aportat, la justificació de l'oferta es basa en indicar que la 
reducció de costos del preu/hora ofertat pel personal, es justifica perquè correspon a un 
82’49% del preu ofert i que està un 25’54% per sobre del salari mínim interprofessional (SMI) 
establert en 950,00.-€/mes. També argumenten que els preu/hora que destinen a sou del 
treballador es de 8,70.-€/hora, està per sobre del 6,93.-€/hora del SMI que inclou tots els 
conceptes retributius per treballadors eventuals i temporers, com és el cas. 
 
També argumenten que aquesta tarifa aplicada (14’85.-€/hora) és la tarifa habitual de mercat 
d’aquest tipus de serveis i aporten un llistat d’administracions i empreses on treballen amb 
aquesta tarifa preu/hora cosa que els permet assolir un marge suficient per tenir viabilitat 
econòmica. 
 
Atenent que segons la seva oferta tècnica presentada, la seva jornada mínima ofertada es de 5 
hores per cada servei que se’ls sol·liciti, i atenent als 8’70.-€/hora que destinen al sou del 
treballador, això computa un sou mínim diari de 43,50.-€/dia, que també està per sobre del 
mínim del SMI per dia per a treballadors eventuals i temporers. 
 
Conclusió.  
 
Atesa les explicacions donades per l’empresa no s’aprecia cap pràctica o hipòtesi inadequada, 
des del punt de vista tècnic, i segons els seus arguments compleixen amb la normativa laboral i 
l’estatut dels treballadors, que supera segons la categoria demanada en el plec de 
prescripcions tècniques, el salari mínim interprofessional i inclou els conceptes de prevenció de 
riscos laborals, assegurances, formació, vigilància de la salut i equipament professional 
(vestuari, EPI’s,...), tal com marca el plec de clàusules administratives particulars en el punt 
18.1 de les obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció 
de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball. 
 
Atenent al preu/hora que rep cada treballador i a la proposta de jornada mínima ofertada per 
l’empresa per cada servei que se’ls sol·liciti, fan un import superior per sobre del SMI per dia 
per a treballadors eventuals i temporers i, es per això que es considera acceptable la 
justificació de la baixa i adequada a les peticions que es fan al plec tècnic i, tot i la rebaixa,  no 
es posa en perill la execució del contracte i es podrà desenvolupar d’una manera tècnicament i 
econòmicament viable. 
 
Es per això que es considera degudament justificada l’oferta i per tant admissible, no obstant i 
atenent a l’apartat 7 de l’article 149 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, es proposa que l’òrgan de contractació estableixi els mecanismes adequats per a 
la realització d’un seguiment detallat de l’execució del mateix amb l’objectiu de garantir la 
correcta execució del contracte sense que es produeixi una disminució de la qualitat dels 
serveis contractats. Per a fer-ho farem un seguiment que consistirà en la sol·licitud d’un informe 
trimestral del personal que l’empresa utilitzarà per a la resolució d’aquest contracte per que no 
es posi en perill l’execució del contracte i que sigui viable tècnicament i econòmicament.” 

 
Tenint en compte les consideracions exposades i després d’analitzar la documentació i 
justificacions presentades pel licitador núm. 1 (PENNYWISE, S.L.) per al lot 2 es considera que 
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està justificada correctament la baixa oferta i, per tant, s’informa FAVORABLEMENT, 
proposant-se la seva admissió a l’espera del que determini l’Òrgan de Contractació.  
 
Per tot l’anterior, la Mesa de Contractació adopta els següents 

 

A C O R D S 

 
PRIMER.   RATIFICAR i assumir com a propi l’informe tècnic de 27 de maig de 2020 relatiu a 

l’anàlisi de la justificació de l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 1 
(INICIATIVES EVENTS, S.L.) per al lot 1 (personal d’assistència oficial de primera i 
personal d’assistència auxiliar) la qual es considera correcta i suficient.  

 
SEGON.  ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA D’ADMISSIÓ de 

l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 1 (INICIATIVES EVENTS, S.L.) 
al lot 1 (personal d’assistència oficial de primera i personal d’assistència auxiliar) al 
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de serveis de suport tècnic 
d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, SL. 

 
TERCER.  RATIFICAR i assumir com a propi l’informe tècnic de 27 de maig de 2020 relatiu a 

l’anàlisi de la justificació de l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 1 
(PENNYWISE, S.L.) per al lot 2 (personal de càrrega i descàrrega) la qual es 
considera correcta i suficient. 

 
QUART.  ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA D’ADMISSIÓ de 

l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 1 (PENNYWISE, S.L.) per al lot 2 
(personal de càrrega i descàrrega) al procediment obert per a l’adjudicació del 
contracte de serveis de suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis 
gestionats per Viladecans Qualitat, SL. 

 
Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb els 
vocals i el secretari.  
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