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RESOLUCIÓ 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 

 

 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la VILADECANS 
QUALITAT, S.L. (en endavant, VIQUAL) 
 
En relació al procediment obert per a l’adjudicació dels serveis de suport tècnic d’escenari dels 
equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, SL. 
 

EXPOSA 
 
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:   
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:   

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

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

DATA 9 de juny de 2020 
NÚM. 

EXPEDIENT 
422/2018 
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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 
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:   
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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 
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 LICITADOR PUNTUACIÓ POSICIÓ PER 



RESOLUCIÓ ADMISSIÓ OFERTA ECONÒMICA – SERVEIS SUPORT TÈCNIC ESCENARI VIQUAL (EXP. 422/2018) 
   Pàg.  4 de 8 

 

NÚM. TOTAL 

OBTINGUDA 

SOBRE B 

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 

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 
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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 
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)  
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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 

 
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:  
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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. 
 

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.  

 
19. Atès que en data 8 de juny de 2020 la Mesa de Contractació ha adoptat els acords 

següents:  
 

“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 
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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.” 

 
És per tot això que  
 

R E S O L C 
 
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de la Mesa de Contractació en data 8 de juny de 2020 i 

ACCEPTAR 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) 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 entendre justificada la baixa presentada.  

 
SEGON.- RATIFICAR la proposta de la Mesa de Contractació en data 8 de juny de 2020 i 

ACCEPTAR l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 1 (PENNYWISE, 
S.L.) per al lot 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 entendre 
justificada la baixa presentada.  

 
TERCER.- COMUNICAR la present resolució als interessats i PUBLICAR aquesta 

resolució a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya.  

 
Viladecans, a 9 de juny de 2020 

 

 
  
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


