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RESOLUCIÓ SOBRE LES OFERTES  
ANORMALMENT BAIXES DETECTADES AL – 

PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS 
CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A EDIFICIS EN TRES 
MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, TAQUILLERS/ES I 
ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES INSTAL·LACIONS, 
EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER SPM 
VILADECANS QUALITAT SL PER ENCÀRREC DE L’AJUNTAMENT 
DE VILADECANS 

 

 
 

  

 
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 consistents en el control d’accés 
a edificis en tres modalitats (auxiliars de servei, taquillers/es i acomodadors/es de sala), per a 
les instal·lacions, equipaments i activitats gestionades per SPM Viladecans Qualitat SL per 
encàrrec de l’Ajuntament de Viladecans.  
 

EXPOSA 
 
1. Atès que en data 2 d’abril de 2019 es va publicar, al Diari Oficial de la Unió Europea 

(“DOUE”) i 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 CONSISTENTS EN EL 
CONTROL D’ACCÉS A EDIFICIS EN TRES MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, 
TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES INSTAL·LACIONS, 
EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER SPM VILADECANS QUALITAT SL 
PER ENCARREC DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS. 
 

2. Atès que en data 12 i 17 d’abril de 2019 es va publicar, respectivament, al perfil de 
VIQUAL integrat a la PSCP i al DOUE, un anunci d’ampliació del termini de presentació de 
les ofertes fins al dia 3 de maig de 2019. 

 
3. Atès que en data 7 de maig de 2019, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la 

Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A contenidor de la 
documentació administrativa general 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: 26/04/2019 a les 11:20 h 
Núm. de Registre: E/000013-2019 
Identificador (NIF): B65743510 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: UNION SERVICE PREVENTIVE, S.L. 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 30/04/2019a les 12:04h 
Núm. de Registre: E/000014-2019 
Identificador (NIF): B60407137 
Lots als quals es presenta: 2, 3 
EMPRESA: NARGY, S.L. 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 09:54h 
Núm. de Registre: E/000017-2019 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
SERVEIS CONTROL D’ACCÉS EDIFICIS 

DATA 15 d’octubre de 2020 
NÚM. 

EXPEDIENT 
345/2018 
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Identificador (NIF): B64876956 
Lots als quals es presenta: 1 
EMPRESA: INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L. 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 10:17h 
Núm. de Registre: E/000018-2019 
Identificador (NIF): B59422329 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: EMISER VALLES,SL 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 11:02h 
Núm. de Registre: E/000019-2019 
Identificador (NIF): B61098638 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: I.S.M.,S.L. 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 12:24h 
Núm. de Registre: E/000020-2019 
Identificador (NIF): B60888385 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L. 
 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 13:40h 
Núm. de Registre: E/000021-2019 
Identificador (NIF): A28517308 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: Eulen, S.A. 
 
Licitador Núm. 8:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 13:57h 
Núm. de Registre: E/000022-2019 
Identificador (NIF): B65631962 
Lots als quals es presenta: 1 i 3 
EMPRESA: Nordeste Servicios Integrales 2003 S.L. 
 

5. En la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar els acords 
següents:   
 
1. “La mesa acorda declarar admesos a la licitació als següents licitadors al haver 

presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars:  

 
Licitador Núm. 3:   
(…) EMPRESA: INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L. 
 

2.  La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les deficiències 
existents al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils a aquests efectes 
amb l’advertiment que, en cas que no esmenin les deficiències observades, no seran 
admesos i es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació:  

 
Licitador Núm. 1:   
(…) EMPRESA: UNION SERVICE PREVENTIVE, S.L. (…) 
 
Licitador Núm. 2:   
(…) EMPRESA: NARGY, S.L. (…) 
 
Licitador Núm. 4:   
(…) EMPRESA: EMISER VALLES,SL (…) 
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Licitador Núm. 5:   
(…) EMPRESA: I.S.M.,S.L. (…) 
 
Licitador Núm. 6:  
(…) EMPRESA: SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L.  
 
Licitador Núm. 7:  
(…) EMPRESA: Eulen, s.a. (…) 
 
Licitador Núm. 8:  
(…) EMPRESA: Nordeste Servicios Integrales 2003 SL. (…) 
 

6. Atès que en data 16 de maig 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:  EMPRESA: UNION SERVICE PREVENTIVE, S.L. 
 
Licitador Núm. 2: EMPRESA: NARGY, S.L. 
 
Licitador Núm. 4: EMPRESA: EMISER VALLES,SL 
 
Licitador Núm. 5: EMPRESA: I.S.M.,S.L. 
 
Licitador Núm. 6: EMPRESA: SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L. 
 
Licitador Núm. 7: EMPRESA: Eulen, s.a. 
 
Licitador Núm. 8: EMPRESA: Nordeste Servicios Integrales 2003 S.L. 

 
7. Atès que part de les esmenes sol·licitades consistien en confirmar els lots als quals 

concorrien els licitadors núm. 2 (NARGY, S.L.), 4 (EMISER VALLES, SL), 5 (I.S.M., S.L.) i 
8 (Nordeste Servicios Integrales 2003, S.L.) al no coincidir els lots indicats per l’eina digital 
de la Plataforma de Contractació Pública amb els que constaven en els sobres A 
presentats per aquests licitadors, cal tenir en compte que el llistat de licitadors admesos a 
la licitació indicant els lots correctes als quals es presenten cadascun d’ells és el següent: 

 
Licitador Núm. 1:  
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: UNION SERVICE PREVENTIVE, S.L. 
 
Licitador Núm. 2:  
Lots als quals es presenta: 2, 3  
EMPRESA: NARGY, S.L. 
 
Licitador Núm. 3:   
Lots als quals es presenta: 1 
EMPRESA: INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L. 

 
Licitador Núm. 4: 
Lots als quals es presenta: 1 
EMPRESA: EMISER VALLES,SL 
 
Licitador Núm. 5:  
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3  
EMPRESA: I.S.M.,S.L. 
 
Licitador Núm. 6:  
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3  
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EMPRESA: SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L. 
 
Licitador Núm. 7:  
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3  
EMPRESA: Eulen, s.a. 

 
Licitador Núm. 8:  
Lots als quals es presenta: 1 i 3  
EMPRESA: Nordeste Servicios Integrales 2003 S.L. 

 
8. Atès que en data 21 de maig de 2019 la Mesa de Contractació es reuní per obrir els 

sobres B (contenidors de les referències tècniques) presentats pels licitadors admesos a la 
licitació de referència, limitant-se a constatar si els sobres B incloïen la documentació 
tècnica exigida sense entrar a analitzar si era correcta i suficient ni valorar-ne el seu 
contingut. 
 

9. Atès que a l’acta d’obertura dels sobres B es van detectar les següents deficiències:  
 
“LOT 1 (Auxiliars de servei) 

 
Licitador Núm. 1: (...) EMPRESA: UNION SERVICE PREVENTIVE, S.L. 

 
[...] Addicionalment, es detecta que el licitador ha inclòs, en les pàgines 40 a 42 de la 
proposta tècnica l’oferta econòmica de serveis auxiliars indicant el preu per hora per a 
cadascun dels lots (en uns imports que milloren els preus per hora màxims indicats a la 
clàusula 2.2 del PCAP).  
 
[...] LOT 2 (Taquillers/es) 

 
Licitador Núm. 1:  (...) EMPRESA: UNION SERVICE PREVENTIVE, S.L. 
 
Es detecta que l’oferta tècnica coincideix amb la presentada en el lot 1 i presenta les 
mateixes incidències descrites anteriorment. 
 
[...] Licitador Núm. 7: (...)EMPRESA: Eulen, s.a. 
 
[...] Com a altra documentació junt amb l’oferta tècnica, el licitador inclou la seva 
Proposta econòmica per al lot 2 efectuada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP.  

 
[...] LOT 3 (Acomodadors/es de sala) 
 
Licitador Núm. 1: (...) EMPRESA: UNION SERVICE PREVENTIVE, S.L. 
 
Es detecta que l’oferta tècnica coincideix amb la presentada en el lot 1 i presenta les 
mateixes incidències descrites anteriorment. 
 
[...] Licitador Núm. 7: (...) EMPRESA: Eulen, s.a. 
 
[...] Com a altra documentació junt amb l’oferta tècnica, el licitador inclou la seva 
Proposta econòmica per al lot 3 efectuada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP.”  

 
10. Atès que a la vista de l’anterior i de l’informe jurídic de 21 de maig de 2019 que obra a 

l’expedient; en data 21 de maig de 2019 l’òrgan de contractació va resoldre:  
 

1. “EXCLOURE les ofertes presentades pel licitador UNION SERVICE 
PREVENTIVE, S.L. als tres lots del procediment per a l’adjudicació del contracte 
de SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A EDIFICIS EN TRES 
MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES 
DE SALA), PER A LES INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS 
GESTIONADES PER SPM VILADECANS QUALITAT SL PER ENCARREC DE 
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L’AJUNTAMENT DE VILADECANS per haver inclòs dades econòmiques 
avaluables mitjançant criteris d’aplicació automàtica en el sobre B contenidor de 
les referències tècniques avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor. 

 
2. EXCLOURE les ofertes presentades pel licitador Eulen, S.A. als lots núm. 2 i 3 del 

procediment per a l’adjudicació del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL 
CONTROL D’ACCÉS A EDIFICIS EN TRES MODALITATS (AUXILIARS DE 
SERVEI, TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES 
INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER SPM 
VILADECANS QUALITAT SL PER ENCARREC DE L’AJUNTAMENT DE 
VILADECANS per haver inclòs dades econòmiques avaluables mitjançant criteris 
d’aplicació automàtica en el sobre B contenidor de les referències tècniques 
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor. 

 
3. PUBLICAR aquesta resolució al Perfil de Contractant de VIQUAL integrat a la 

Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya  
 
4. NOTIFICAR aquesta resolució als licitadors afectats.” 

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

licitadors afectats en data 6 de juny de 2019. 
 

12. Atès que a continuació s’entregaren els sobres B al tècnic responsable per examinar i 
valorar la documentació aportada en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor 
previstos al PCAP.  

 
13. Atès que en data 4 de novembre de 2019 l’empresa INTEGRA MGSI CET CATALUNYA 

S.L. va presentar un escrit sol·licitant retirar la seva oferta i, a la vista del mateix i de 
l’informe jurídic emès a 25 de novembre de 2019; en data 26 de novembre de 2019 
l’Òrgan de Contractació va resoldre:  
 

“1. EXCLOURE les ofertes presentades pel licitador núm. 3 (INTEGRA MGSI CET 
CATALUNYA, S.L.) al lot núm. 1 (Auxiliars de serveis) del procediment obert per a 
l’adjudicació DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A EDIFICIS 
EN TRES MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, TAQUILLERS/ES I 
ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I 
ACTIVITATS GESTIONADES PER SPM VILADECANS QUALITAT SL PER 
ENCARREC DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS per haver acceptat com a 
justificada la sol·licitud de retirada d’oferta presentada per aquesta empresa.  
 
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 als licitadors afectats.”  
 

14. Atès que la resolució d’exclusió indicada al punt anterior es va notificar individualment al 
licitador sol·licitant en data 26 de novembre de 2019.  
 

15. Atès que en data 14 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de 
14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la seva disposició addicional tercera va 
suspendre els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector 
públic afectant, per tant al procediment obert que ens ocupa. 

 
16. Atès que en data 6 de maig de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 17/2020, de 

5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per 
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019 i la seva disposició addicional 
octava va acordar l’aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de 
contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic. 

 
17. Atès que en sessió de data 21 de maig de 2020 la Mesa de Contractació va emetre 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 28 de febrer de 2020, i va adoptar 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 II, 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 (Auxiliars de servei) 

 
 LICITADOR 

NÚM. 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

7 Eulen, S.A.  36,00 1 

6 
SERVEIS PUNTUALS I 
MANTENIMENT S.L. 

33,00 2 

4 EMISER VALLES,SL 29,00 3 

8 
Nordeste Servicios 
Integrales 2003 S.L. 

24,50 4 

5 I.S.M., S.L. 24,00 5 

 
Lot núm. 2 (Taquillers/es) 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

2 NARGY, S.L. 34,00 1 

6 
SERVEIS PUNTUALS I 
MANTENIMENT S.L. 

33,50 2 

5 I.S.M.,S.L. 24,00 3 

 
Lot núm. 3 (Acomodadors/es de sala) 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

2 NARGY, S.L. 34,00 1 

6 
SERVEIS PUNTUALS I 
MANTENIMENT S.L. 

33,50 
2 

8 
Nordeste Servicios Integrales 
2003 S.L. 

24,50 
3 

5 I.S.M.,S.L. 24,00 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 CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A 
EDIFICIS EN TRES MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, 
TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES 
INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER 
SPM VILADECANS QUALITAT SL PER ENCÀRREC DE L’AJUNTAMENT 
DE VILADECANS. 

  
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 
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puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el 
plec.” 

 
18. Atès que en data 29 de maig 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 21 de maig de 2020 en el procediment obert 
per a l’adjudicació DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL 
D’ACCÉS A EDIFICIS EN TRES MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, 
TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES 
INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER 
SPM VILADECANS QUALITAT SL PER ENCÀRREC DE L’AJUNTAMENT 
DE VILADECANS de la qual 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 (Auxiliars de servei) 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

7 Eulen, S.A.  36,00 1 

6 
SERVEIS PUNTUALS I 
MANTENIMENT S.L. 

33,00 2 

4 EMISER VALLES,SL 29,00 3 

8 
Nordeste Servicios Integrales 
2003 S.L. 

24,50 4 

5 I.S.M., S.L. 24,00 5 

  
Lot núm. 2 (Taquillers/es) 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

2 NARGY, S.L. 34,00 1 

6 
SERVEIS PUNTUALS I 
MANTENIMENT S.L. 

33,50 2 

5 I.S.M.,S.L. 24,00 3 

 
Lot núm. 3 (Acomodadors/es de sala) 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

2 NARGY, S.L. 34,00 1 

6 
SERVEIS PUNTUALS I 
MANTENIMENT S.L. 

33,50 
2 

8 
Nordeste Servicios Integrales 
2003 S.L. 

24,50 
3 

5 I.S.M.,S.L. 24,00 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 i Annex núm. II, 
en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

 
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 5 de 

juny de 2020, i previ a aquell acte, donar  lectura al resum de puntuació 
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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.” 

 
19. Atès que en data 29 de maig de 2020 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 i el mateix dia es va notificar 
individualment a cadascun dels licitadors la convocatòria d’obertura del sobre C (proposta 
econòmica i financera) recordant-los d’introduir la petició clau per tal que, el dia convocat, 
es poguessin obrir totes les propostes econòmiques en acte públic.    

 
20. Atès que en data 5 de juny 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: 

 
“Al accedir a l’eina de Sobre Digital de la licitació de referència es detecta que totes les 
empreses han introduït la paraula clau dels sobres C presentats de forma prèvia a 
aquest acte d’obertura a excepció del licitador núm. 2 (NARGY, S.L.).  
 
LOT NÚM. 1 (Auxiliars de servei) 
 
Es recorda que, de conformitat amb l’indicat al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el preu ofert per al lot núm. 1 no pot superar els imports de licitació de 
14,00€ (IVA exclòs) per hora i 133.000€ (IVA exclòs) per al total de 9.500 hores/any així 
com que el preu/hora ofert per aquest lot s’aplicarà també a l’eventual opció de servei 
en el Centre de control remot d’aparcaments.    

 
Licitador Núm. 4:    

Nom licitador: EMISER VALLES,SL 
Preu ofert per hora: 10,70 Euros (IVA exclòs)  
Percentatge de baixa:  23,57 %  
Preu total ofert per 9.500 hores: 101.650,00 Euros (IVA exclòs) 
 
Licitador Núm. 5:    

Nom licitador: I.S.M., S.L 
Preu ofert per hora: 11,50 Euros (IVA exclòs)  
Percentatge de baixa:  17,85 %  
Preu total ofert per 9.500 hores: 109.250,00 Euros (IVA exclòs) 
 
Licitador Núm. 6:    

Nom licitador: SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L. 
Preu ofert per hora: 13,75 Euros (IVA exclòs)  
Percentatge de baixa:  1,79 %  
Preu total ofert per 9.500 hores: 130.625,00 Euros (IVA exclòs) 
 
Licitador Núm. 7:    

Nom licitador: Eulen, s.a. 
Preu ofert per hora: 12,80 Euros (IVA exclòs)  
Percentatge de baixa:  8,57%  
Preu total ofert per 9.500 hores: 121.600,00 Euros (IVA exclòs) 
 
Licitador Núm. 8:    

Nom licitador: Nordeste Servicios Integrales 2003 S.L. 
Preu ofert per hora: 12,46 Euros (IVA exclòs)  
Percentatge de baixa:  11%  
Preu total ofert per 9.500 hores: 118.370,00 Euros (IVA exclòs) 
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LOT NÚM. 2 (Taquillers/es) 
 
Es recorda que, de conformitat amb l’indicat al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el preu ofert per al lot núm. 2 no podia superar els imports de licitació de 
18,00€ (IVA exclòs) per hora i 16.200€ (IVA exclòs) per al total de 900 hores/any.   

 
Licitador Núm. 2:    

Nom licitador: NARGY, S.L. 
 
Atès que l’empresa licitadora no ha introduït la paraula clau, no es pot accedir al 
contingut del sobre xifrat ni es podrà, per tant, efectuar la lectura i valoració de la 
proposta econòmica i altres criteris automàtics (sobre C) presentada per aquesta 
empresa al lot núm. 2 del procediment de referència.  
 
Licitador Núm.5:    

Nom licitador: I.S.M., S.L 
Preu ofert per hora: 11,50 Euros (IVA exclòs)  
Percentatge de baixa:  36,11 %  
Preu total ofert per 900 hores 10.350,00 Euros (IVA exclòs) 
 
Licitador Núm. 6:    

Nom licitador: SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L. 
Preu ofert per hora: 17,75 Euros (IVA exclòs)  
Percentatge de baixa:  1,39 %  
Preu total ofert per 900 hores 15.975,00 Euros (IVA exclòs) 

 
LOT NÚM. 3 (Acomodadors/es de sala) 
 
Es recorda que, de conformitat amb l’indicat al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el preu ofert per al lot núm. 3 no podia superar els imports de licitació de 
14,00€ (IVA exclòs) per hora i 44.800€ (IVA exclòs) per al total de 3.200 hores/any.   
 

Licitador Núm. 2:    

Nom licitador: NARGY, S.L. 
 
Atès que l’empresa licitadora no ha introduït la paraula clau, no es pot accedir al 
contingut del sobre xifrat ni es podrà, per tant, efectuar la lectura i valoració de la 
proposta econòmica i altres criteris automàtics (sobre C) presentada per aquesta 
empresa al lot núm. 3 del procediment de referència.  

 
Licitador Núm. 5:    

Nom licitador: I.S.M., S.L 
Preu ofert per hora: 11,50 Euros (IVA exclòs)  
Percentatge de baixa:  17,85 %  
Preu total ofert per 3.200 hores 36.800,00 Euros (IVA exclòs) 

 
Licitador Núm. 6:    

Nom licitador: SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L. 
Preu ofert per hora: 13,75 Euros (IVA exclòs)  
Percentatge de baixa:  1,79%  
Preu total ofert per 3.200 hores 44.000,00 Euros (IVA exclòs) 

 
Licitador Núm. 8:    

Nom licitador: Nordeste Servicios Integrales 2003 S.L. 
Preu ofert per hora: 12,88 Euros (IVA exclòs)  
Percentatge de baixa:  8 %  
Preu total ofert per 3.200 hores 41.216,00 Euros (IVA exclòs)” 

 
21. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre C es detectà que, de conformitat amb el 

previst a la clàusula 10.1.2 del PCAP i amb l’informe tècnic de 9 de juny de 2020, l’oferta 
presentada pel licitador núm. 4 (EMISER VALLES, SL) i núm. 5 (I.S.M., S.L.) al lot 1 i 
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l’oferta presentada pel licitador núm. 5 (I.S.M.) al lot 3 eren presumptament temeràries. Per 
aquest motiu, la Mesa de Contractació acordà:  

 
“2. REQUERIR al licitador núm. 4 (EMISER VALLES, SL) 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 presentada 
al lot núm. 1 d’aquest procediment (Auxiliars de servei), atès que resulta 
presumptament temerària, a través de l’eina de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. REQUERIR al licitador núm. 5 (I.S.M., 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 presentada al lot núm. 1 
d’aquest procediment (Auxiliars de servei), atès que resulta presumptament temerària, 
a través de l’eina de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
4. REQUERIR al licitador núm. 5 (I.S.M.) 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 presentada al lot núm. 3 d’aquest 
procediment (Acomodadors/es de sala), atès que resulta presumptament temerària, a 
través de l’eina de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya.” 

 
22. Atès que en data 25 de juny de 2020 es va comunicar aquest fet als licitadors afectats 

l’empresa per tal que dins el termini de CINC (5) DIES HÀBILS (això és, fins al dia 2 de 
juliol de 2020 a les 14:00h) presentessin cadascun d’ells per escrit la documentació que 
estimessin pertinent per a justificar la baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica 
presentada.  

 
23. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre C es detectà que el licitador núm. 2 

(NARGY, S.L.) no havia introduït la paraula clau de la seva oferta presentada als lots núm. 
2 (Taquillers/es) i 3 (Acomodador/es de sala) i no es va poder, per tant, accedir al 
contingut d’aquests sobres xifrats durant l’acta d’obertura. Per aquest motiu, la Mesa de 
Contractació acordà:  

 
“1. PROPOSAR EXCLOURE al licitador núm. 2 (NARGY, S.L.) dels lots núm. 2 
(Taquillers/es) i núm. 3 (Acomodadors/es de sala) del procediment obert per a 
l’adjudicació dels SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A EDIFICIS 
EN TRES MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, TAQUILLERS/ES I 
ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I 
ACTIVITATS GESTIONADES PER SPM VILADECANS QUALITAT SL PER 
ENCÀRREC DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS per no haver introduït la paraula 
clau de la seva proposta econòmica i altres criteris automàtics (sobre C) presentada i 
no haver pogut, per tant, accedir al seu contingut durant l’acta d’obertura del sobre C.” 

 
24. Atès que a la vista de l’anterior i de l’informe jurídic de 26 de juny de 2020 que obra a 

l’expedient; en data 26 de juny de 2020 l’Òrgan de Contractació va resoldre:  
 

“1. RATIFICAR la proposta de la Mesa de Contractació de 5 de juny de 2020 i 
EXCLOURE al licitador núm. 2 (NARGY, S.L.) dels lots núm. 2 (Taquillers/es) i núm. 3 
(Acomodadors/es de sala) del procediment obert per a l’adjudicació dels SERVEIS 
CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A EDIFICIS EN TRES MODALITATS 
(AUXILIARS DE SERVEI, TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A 
LES INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER SPM 
VILADECANS QUALITAT SL PER ENCÀRREC DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 
per no haver introduït la paraula clau de la seva proposta econòmica i altres criteris 
automàtics (sobre C) presentada i no haver pogut, per tant, accedir al seu contingut 
durant l’acta d’obertura del sobre C.  
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2. NOTIFICAR aquesta resolució al licitador afectat.  
 
3. PUBLICAR aquesta resolució al Perfil de Contractant de VIQUAL integrat a la 
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.” 

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

licitador afectat en data 26 de juny de 2020 i es va publicar el mateix dia al Perfil de 
Contractant de VIQUAL integrat a la PSCP. 
 

26. Atès que, dins del termini conferit a aquests efectes, els licitadors núm. 4 (EMISER 
VALLES, SL) i núm. 5 (I.S.M., S.L.) van presentar la documentació que van estimar adient 
per tal de justificar la baixa temeràries de les seves ofertes econòmiques.  

 
27. Atès que en data 17 de juliol de 2020 es va rebre una notificació del Tribunal Català de 

Contractes del Sector Públic pel qual s’informava de la interposició per part de NARGY, 
S.L. (licitador núm. 2) d’un recurs especial en matèria de contractació contra la resolució 
dictada en data 26 de juny de 2020 per l’Òrgan de Contractació competent excloent-lo del 
procediment obert per a l’adjudicació dels SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL 
D’ACCÉS A EDIFICIS EN TRES MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, 
TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES INSTAL·LACIONS, 
EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER SPM VILADECANS QUALITAT SL 
PER ENCARREC DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS (exp. núm. 345/2018).  

 
28. Atès que, un cop remès l’expedient, l’informe de l’Òrgan de Contractació i demés 

documentació sol·licitada pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en data 21 
de juliol de 2020 es va publicar l’anunci d’interposició del recurs de conformitat amb el 
previst a l’article 63.3 de la LCSP recordant que la interposició d’aquell recurs no suspèn, 
de forma automàtica, la tramitació de l’expedient.    

 
29. Atès que en data 30 de setembre de 2020 s’ha emès un informe pel tècnic de VIQUAL en 

relació a les justificacions de les baixes presentades pel licitador núm. 4 (EMISER 
VALLES, SL) i núm. 5 (I.S.M., S.L.) per a justificar la validesa, viabilitat i proporcionalitat de 
les ofertes presentades al lot núm. i 1 (i en el cas del licitador núm. 5 també per l’oferta 
presentada al lot núm. 3) i justificar la baixa respecte el pressupost base de licitació.  

 
30. Atès que en data 6 d’octubre de 2020 la Mesa de Contractació ha adoptat els acords 

següents:  
 

“PRIMER.  RATIFICAR i assumir com a propi, l’informe tècnic de 30 de setembre de 
2020 relatiu a l’anàlisi de les justificacions de les ofertes econòmiques 
presentades pels licitadors núm. 4 (EMISER VALLES, SL) i núm. 5 (I.S.M., 
S.L.) i CONSIDERAR INSUFICIENT la justificació de l’oferta econòmica 
presentada pel licitador núm. 4 (EMISER VALLES, S.L.) al lot núm. 1 
(Auxiliars de servei) i CORRECTE i SUFICIENT la justificació de l’oferta 
econòmica presentada pel licitador núm. 5 (I.S.M., S.L.) als lots núm. 1 
(Auxiliars de servei)  i 3 (Acomodadors/es de sala). 

 
SEGON.  ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE REBUIG 

de l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 4 (EMISER VALLES, 
S.L.) al lot núm. 1 (Auxiliars de servei) en el procediment obert per a 
l’adjudicació dels SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A 
EDIFICIS EN TRES MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, 
TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES 
INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER 
SPM VILADECANS QUALITAT SL PER ENCÀRREC DE L’AJUNTAMENT 
DE VILADECANS per haver presentat una oferta anormalment baixa no 
justificada suficientment. 

 
TERCER. ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA 

D’ACCEPTACIÓ de l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 5 
(I.S.M., S.L.) al lot núm. 1 (Auxiliars de servei) i al lot núm. 3 
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(Acomodadors/es de sala) en el procediment obert per a l’adjudicació dels 
SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A EDIFICIS EN 
TRES MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, TAQUILLERS/ES I 
ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES INSTAL·LACIONS, 
EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER SPM VILADECANS 
QUALITAT SL PER ENCÀRREC DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 
per haver justificat suficientment l’oferta anormalment baixa. 

 
31. Atès que en data 14 d’octubre de 2020 el Departament de Serveis Jurídics i Compliment 

Legal de Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. ha emès un informe jurídic en 
relació amb el procediment contradictori seguit en relació amb les ofertes temeràries 
presentades pels licitadors núm. 4 (EMISER VALLES, S.L.) i núm. 5 (I.S.M., S.L.) i amb la 
proposta sobre les mateixes.  

 
És per tot això que  
 

R E S O L C 
 
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de la Mesa de Contractació de data 6 d’octubre de 

2020 emesa en relació a les justificacions de les baixes presentades pel 
licitador núm. 4 (EMISER VALLES, SL) i núm. 5 (I.S.M., S.L.) al procediment de 
referència. 

 
SEGON.- EXCLOURE l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 4 (EMISER 

VALLES, S.L.) al lot núm. 1 (Auxiliars de servei) del procediment obert per a 
l’adjudicació dels serveis consistents en el control d’accés a edificis en tres 
modalitats (auxiliars de servei, taquillers/es i acomodadors/es de sala), per a 
les instal·lacions, equipaments i activitats gestionades per SPM Viladecans 
Qualitat SL per encàrrec de l’Ajuntament de Viladecans, per haver presentat 
una oferta anormalment baixa no justificada suficientment. 

 
TERCER.-  ACCEPTAR l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 5 (I.S.M., S.L.) al 

lot núm. 1 (Auxiliars de servei) i al lot núm. 3 (Acomodadors/es de sala) del 
procediment obert per a l’adjudicació dels serveis consistents en el control 
d’accés a edificis en tres modalitats (auxiliars de servei, taquillers/es i 
acomodadors/es de sala), per a les instal·lacions, equipaments i activitats 
gestionades per SPM Viladecans Qualitat SL per encàrrec de l’Ajuntament de 
Viladecans, per haver justificat suficientment les ofertes anormalment baixes 
presentades. 

 
QUART.- 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 15 d’octubre de 2020 

 

 

 

 

 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


