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ACTA OBERTURA  SOBRE C  
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
CONSISTENTS EN EL MONITORATGE ESPORTIU D’ACTIVITATS 
FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE SOCORRISME AQUÀTIC DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS ATRIUM VILADECANS I 
PODIUM VILADECANS – JOAN MASGRAU 

 

 

  

  
 Hi assisteixen:  
 
 

Presidenta: Sr. José Antonio Molina Flores, Gerent de VIQUAL, o persona en qui 
delegui 

Vocal: Sr. J. Carles López Méndez, Gerent del Grup d´Empreses Municipals 
de Viladecans, o persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Director Financer del Grup d’Empreses 
Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Xavier Vallverdú Fisas,, Director Esportiu de VIQUAL, o persona 
en qui delegui. 

Secretaria: Sra. Isabel Marín Garreta, Advocada del Departament de Serveis 
jurídics del  Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona 
en qui delegui 

 
 
Antecedents 
 
 

Atès que mitjançant resolució de data 14 de juliol es va acordar l’inici de 
l’expedient per a la contractació SERVEIS CONSISTENTS EN EL 
MONITORATGE ESPORTIU D’ACTIVITATS FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE 
SOCORRISME AQUÀTIC DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS 
ATRIUM VILADECANS I PODIUM VILADECANS – JOAN MASGRAU per part 
de S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L.  
 
Atès que es va incorporar a l’expedient informe tècnic justificant la necessitat i 
proposant el procediment més adequat de contractació. 

 
Atès que es va justificar l’existència de crèdit per atendre la despesa. 
 
Atès que en data 15 de juliol de 2022, l’òrgan de contractació de VIQUAL va 
resoldre aprovar l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, i tràmit 
ordinari, els SERVEIS CONSISTENTS EN EL MONITORATGE ESPORTIU 
D’ACTIVITATS FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE SOCORRISME AQUÀTIC 
DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS ATRIUM VILADECANS I 
PODIUM VILADECANS – JOAN MASGRAU per part de S.P.M. VILADECANS 
QUALITAT, S.L. (exp. 21/188) al temps que va aprovar definitivament els 
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques 
que han de regir la licitació, i va aprovar la constitució i composició de la 
Mesa de Contractació. 

 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
   MONITORATGE ESPORTIU I SOCORRISME 

DATA 
25 d’octubre de 
2022 

NÚM.  
EXPEDIENT 

21/188 



ACTA OBERTURA  SOBRE C- SERVEIS DE MONITORATGE ESPORTIU I SOCORRISME Pàg.  2 de 15 

Atès que en data 15 de juliol de 2022 es va trametre per part de S.P.M . 
Viladecans Qualitat, SL, al D.O.U.E., l’anunci de licitació per a la contractació 
dels esmentats serveis de SERVEIS DE  MONITORATGE ESPORTIU 
D’ACTIVITATS FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE SOCORRISME AQUÀTIC DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS ATRIUM VILADECANS I PODIUM 
VILADECANS PER PART DE S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L., mitjançant 
el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, i en data 21 de juliol 
de 2022 la licitació es va publicar a la Plataforma de Contractació pública de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
Atès que la fi de presentació d’ofertes era el dia 6 de setembre de 2022., a les 
08:00 hores. 
 
Atès que en data 2 d’agost de 2022, havent detectat l’existència d’una errada 
material en els Plecs, l’Òrgan de contractació va resoldre, entre d’altres: 

 
“1.- CORREGIR L’ERRADA MATERIAL existent en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars, que regeix la licitació del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL 
MONITORATGE ESPORTIU D’ACTIVITATS FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE 
SOCORRISME AQUÀTIC DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS ATRIUM 
VILADECANS I PODIUM VILADECANS – JOAN MASGRAU per part de S.P.M. 
VILADECANS QUALITAT, S.L.  consistent en modificar el Títol del Sobre C, que quedarà 
redactat de la següent manera: 

 
“Títol: Proposta Econòmica i altres criteris automàtics – (“Procediment 
obert no subjecte a regulació harmonitzada per contractar els SERVEIS 
CONSISTENTS EN EL MONITORATGE ESPORTIU D’ACTIVITATS 
FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE SOCORRISME AQUÀTIC DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS ATRIUM VILADECANS I PODIUM 
VILADECANS – JOAN MASGRAU” 

 
 
2.  APROVAR text refós del Plec que incorpori l’esmentada modificació.” 

 
 

Atès que en data 29 d’agost de 2022 , havent detectat l’existència d’una errada 
material l’Òrgan de contractació va resoldre: 

 
1.- CORREGIR LES SEGÜENTS ERRADES MATERIALS O DE FET existents en el 

Plec i Text Refós del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que regeix la 
licitació del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL MONITORATGE 
ESPORTIU D’ACTIVITATS FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE SOCORRISME 
AQUÀTIC DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS ATRIUM VILADECANS I 
PODIUM VILADECANS – JOAN MASGRAU per part de S.P.M. VILADECANS 
QUALITAT, S.L.   

 
a. Modificar la clàusula 11.2.1.2, “Qualificació, polivalència i optimització del personal 

destinat al servei”, que quedarà redactada de la següent manera: 
 

“11.2.1.2 Optimització del personal destinat al servei      ................................... fins a 

4 punts 

Es valorarà la justificació i distribució dels mitjans humans per a la prestació del 

servei, amb criteris d’ eficàcia i eficiència (fins a 4 punts) 

Es tindrà especialment en compte que la cobertura de l’horari de sala fitness i 

musculació sigui amb el mínim de persones per garantir l’estabilitat del servei. Per 

això caldrà adjuntar una proposta de quadrant horari amb la distribució setmanal de 

dilluns a diumenge del personal de sala. Considerant-se més adequat quan els blocs 

de cobertura diària siguin el més amplis possible i sempre amb blocs de mínim 4 

hores. Hi haurà, a més, un bloc d’obligat compliment que serà de 4 a 8 de la tarda de 

dilluns a divendres, sempre amb la mateixa persona i sense poder-se produir canvis 
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entre mig. Per aquest motiu es permetrà que el darrer bloc de 8 a 10,30 de la nit, 

sigui l’únic de menys de 4 hores de durada. La proposta que es faci al concurs tindrà 

caràcter vinculant, de manera que s’haurà de mantenir durant el desenvolupament 

del servei i serà susceptible de rebre una penalització en el cas que no es compleixi. 

 

 

 

 
 

b. Modificar la clàusula 8.3 del Plec de Clàusules administratives particulars, que en 
l’apartat on es demana que els licitadors, en el sobre B: referències tècniques, incloguin un 
document titulat “b. Document d’explicació sobre la qualificació, polivalència i optimització 
del personal destinat al servei (màxim 6 fulls A4 a 1 cara)”, s’haurà de corregir i posar: “b. 
Document d’explicació sobre la optimització del personal destinat al servei i 
quadrant horari dels monitors (màxim 6 fulls A4 a 1 cara)”; pel que la clàusula 8.3 
quedarà redactada de la següent manera: 

 
8.3 SOBRE B  

 
Títol: Referències tècniques – (“Procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada per contractar els SERVEIS CONSISTENTS EN EL 
MONITORATGE ESPORTIU D’ACTIVITATS FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE 
SOCORRISME AQUÀTIC DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS 
ATRIUM VILADECANS I PODIUM VILADECANS – JOAN MASGRAU 
 
En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap 

informació econòmica que permeti conèixer el contingut de l’oferta econòmica 

inclosa en el sobre C, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o 

amb el pressupost de licitació (a no ser que s’indiqui explícitament que es fa 

referència al pressupost de licitació), sent aquest fet motiu d’exclusió de la 

licitació. 

El sobre B haurà de contenir la documentació següent de forma ordenada i 

incloent un índex de la documentació inclosa.  

 
Contingut:  

 
a. Document d’explicació dels processos de cobertura de les 

substitucions (màxim 4 fulls A4 a 1 cara) 

b. Document d’explicació sobre l’optimització del personal destinat 

al servei i quadrant horari dels monitors (màxim 6 fulls A4 a 1 

cara) 

c. Proposta de quadre de comandament (màxim 5 fulls A4 a 1 cara) 

d. Proposta d’informe trimestral (màxim 5 fulls A4 a 1 cara) 

e. Proposta d’un sistema d’auditories (màxim 5 fulls A4 a 1 cara) 

f. Proposta de check lists (màxim 3 fulls A4 a 1 cara) 

 
No s’acceptaran documents que superin l’extensió màxima establerta. En cas 

contrari es valorarà aquell apartat amb 0 punts. 

En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap 

informació econòmica que permeti conèixer el contingut de l’oferta econòmica 

inclosa en el sobre C, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o 

amb el pressupost de licitació, sent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació.” 

 
c. Modificar la clàusula 11.2.1. Organització i prestació del servei”, corregint la 

puntuació màxima que es podrà obtenir, que serà de 4 punts, i la clàusula “11.2.2.1. 
Proposta de quadre de comandament”, en el sentit de corregir la puntuació màxima a 
atorgar, que serà de fins a 4 punts”; la clàusula 11.2.1 quedarà redactada de la 
següent manera: 

 
 

Valoració de la polivalència i optimització dels 
monitors/es 

Puntuació 

2.1.2.1. La distribució òptima del quadrant de monitors.  Entre 0 i 4 
punts” 
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“11.2.2. Millores de suport tècnic en la prestació del servei ........................... fins a 4 

punts 

11.2.2.1 Proposta de quadre de comandament ............................................ fins a 4 

punts 

Propostes totalment adequades amb contingut coherent, 
concret i ben  plantejat, detallat de forma clara, que suposi 
assolir de forma òptima una correcta execució d’aquest apartat 
del contracte, innovador, que aporti valor afegit, o que es 
consideri que és millor que la resta de propostes en aquest 
apartat. 

Fins el 100 % de 
la puntuació 
màxima 

Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfà les 
necessitats d’aquest apartat del servei i explica de forma bàsica 
i suficient la seva proposta, amb millores no substancials o amb 
benefici limitat, per assolir una correcta execució d’aquest 
apartat del contracte. 

Fins el 60% de 
la puntuació 
màxima 

Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc 
aplicables, amb propostes i millores no substancials i amb 
benefici limitat, o que detallen de forma insuficient o poc clara 
alguns aspectes objecte d’aquest apartat del contracte. 

Fins el 30% de 
la puntuació 
màxima 

Propostes que no aporten informació o aporten elements 
irrellevants. 

0 punts 

 

 
2.- CORREGIR LES SEGÜENTS ERRADES MATERIALS O DE FET existents en 

l’Anunci de Licitació del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL 
MONITORATGE ESPORTIU D’ACTIVITATS FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE 
SOCORRISME AQUÀTIC DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS ATRIUM 
VILADECANS I PODIUM VILADECANS – JOAN MASGRAU per part de S.P.M. 
VILADECANS QUALITAT, S.L. : 

 
a. En l’apartat 11.2.1.2, on figura “Qualificació, polivalència i optimització del 

personal destinat al servei”, ha de figurar “Optimització del personal destinat al 
servei”; 

 
b. En l’apartat 11.2.2. Millores de suport tècnic en la prestació del servei ………….. 

fins a 11 punts, cal corregir 11 punts per 4 punts; 
 

c. En l’apartat 11.2.2.1. Proposta de quadre de comandament ………….. fins a 5 
punts, cal corregir 5 punts per 4 punts. 

 
3.-  APROVAR el text refós del Plec que incorpori l’esmentada modificació. 
 
4. - Procedir a publicar els anteriors acords al perfil del contractant i la Plataforma 

electrònica de contractació de la Generalitat de Catalunya, així com al Diari Oficial 
de la Unió Europea. 

 
5.-    AMPLIAR el termini de presentació d’ofertes fins el 14 de setembre de 2022, a les 

08:00 hores. 
 
6.- Dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució 

d'aquests acords.   

  
 

Atès que en data 6 de setembre de 2022 , havent detectat l’existència d’una 
errada material l’Òrgan de contractació de VIQUAL va resoldre, entre d’altres: 

 
1.- CORREGIR L’ERRADA MATERIAL existent en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars, que regeix la licitació del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL 
MONITORATGE ESPORTIU D’ACTIVITATS FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE SOCORRISME 
AQUÀTIC DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS ATRIUM VILADECANS I PODIUM 
VILADECANS – JOAN MASGRAU per part de S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L.  
consistent en modificar l’apartat 11.1.5. Millora per l’aportació de personal auxiliar de 
suport en la prestació del servei, atorgant una puntuació de 0,005 punts per hora anual de 
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servei gratuït de suport auxiliar amb un mínim de 1.200 hores anuals (600 per centre) i un 
màxim de 2.400 hores anuals, fins un màxim de 12 punts. 

 El text a modificar quedarà redactat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  APROVAR el text refós del Plec que incorpori l’esmentada modificació. 

 
 

Atès que els esmentats acords i documents van estar publicats a la Plataforma 
de Serveis de contractació de la Generalitat. 
 
Atès que finalment, el dia de fi de presentació d’ofertes era el 14 de setembre de 
2022, a les 8 hores. 

 
Atès que en data 15 de setembre de 2022 es va procedir, a través de la 
Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat, a obrir els sobres A 
contenidors de les ofertes presentades. 

 
Atès que en data 16 de setembre de 2022, la Mesa va qualificar la documentació 
continguda en el sobre A (documentació administrativa general), i va adoptar els 
següents acords: 

 
1. La Mesa acorda DECLARAR exclosos provisionalment als següents licitadors, - a 

l’espera de que esmenin les deficiències observades- atorgant-los un termini de tres (3) 
dies hàbils per a esmenar les següents deficiències del sobre A::  

 
Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 13/09/2022   a les 15:36:05 hores 
NOM LICITADOR: LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. 
NIF: B62538228 
RE: E/000078-2022 
 

 
En el DEUC presentat, a la Part IV: criteris de selecció, el licitador no declara si 
compleix o no tots els criteris de selecció requerits. 
 
La Part VI: Declaracions Finals, NO està omplerta 
 
Requerir al licitador per tal que presenti el DEUC degudament complimentat, indicant a 
la Part IV si compleix o no tots els criteris de selecció requerits i omplint completament 
la Part VI Declaracions Finals. 

 
 

Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 13/09/2022   a les 19:01:49 hores 
NOM LICITADOR: EULEN,S..A 
NIF: A28517308 
RE: E/000079-2022 
 

Requerir al licitador per tal que aporti Declaració Responsable sobre vigència dades 
RELI/ROLECE(Annex núm. 5) i Declaració Responsable sobre manca de prohibicions de 
contractar (Annex núm. 6). 

 
 

Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 13/09/2022   a les 19:47:18 hores 
NOM LICITADOR: SERVEI D’ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, S.A. 

Servei de suport auxiliar Puntuació 

0,005 punts per hora anual de servei gratuït de suport 
auxiliar amb un mínim de 1.200 hores anuals (600 per 
centre) i un màxim de 2.400 hores anuals 

Entre 0 i 12 punts 
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NIF: A58043852 
RE: E/000080-2022 

 
Requerir al licitador per tal que en el DEUC, a la Part I. Informació sobre el procediment de 
contractació indiqui títol expedient, breu descripció i núm. de referència de l’expedient.  
 
Requerir al licitador per tal que presenti DEUCs independents per SEAE, S.A. i les empreses 
en quina solvència es recorrerà. 
 
Requerir al licitador per tal que aporti els DEUCs independents per les empreses a quina 
solvència recorrerà, amb les dades de cadascuna de les empreses, amb les dades 
d’informació sobre el procediment de contractació, indicant títol expedient, breu descripció i 
núm. de referència de l’expedient.  

 
Atès que per error es va requerir a EULEN, S.A. que aportés els annexes 5 i 6 
degudament complimentats, en comptes de requerir-li que aportés declaració 
responsable sobre el nombre de discapacitats que figuraven a la nòmina de la 
plantilla i les declaracions finals del DEUC degudament complimentades, es va 
procedir en data 26 de setembre de 2022, a realitzar el requeriment d’aquesta 
documentació. 

 
Atès que en data 30 de setembre de 2022, la Mesa de contractació va acordar 
admetre al procediment als següents licitadors: 

 
Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 13/09/2022   a les 15:36:05 hores 
NOM LICITADOR: LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. 
NIF: B62538228 
RE: E/000078-2022 

 
Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 13/09/2022   a les 19:01:49 hores 
NOM LICITADOR: EULEN,S..A 
NIF: A28517308 
RE: E/000079-2022 

 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 13/09/2022   a les 19:47:18 hores 
NOM LICITADOR: SERVEI D’ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, S.A. 
NIF: A58043852 
RE: E/000080-2022 

 
Atès que en data 30 de setembre de 2022, es va procedir a la publicació a la 
Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat, l’Acta de la Mesa de 
contractació de qualificació de les esmenes. 

 
 

Atès que en data 30 de setembre de 2022 es va constituir la Mesa i es  va 
procedir a l’obertura del sobre B, contenidor de les referències tècniques, a les 
12:30 hores, amb el següent resultat:   

 
Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 13/09/2022   a les 15:36:05 hores 
NOM LICITADOR: LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. 
NIF: B62538228 
RE: E/000078-2022 
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CHECK

INDEX
P

a.  

  
Document d’explicació dels processos de cobertura de les substitucions

P

b.
Document d’explicació sobre l’optimització del personal destinat al servei i

quadrant horari dels monitors P

c. Proposta de quadre de comandament
P

d. Proposta d’informe trimestral 
P

e. Proposta d’un sistema d’auditories 
P

f. Proposta de check lists
P  

 
 
Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 13/09/2022   a les 19:01:49 hores 
NOM LICITADOR: EULEN,S..A 
NIF: A28517308 
RE: E/000079-2022 

CHECK

INDEX
P

a.  

  
Document d’explicació dels processos de cobertura de les substitucions

P

b.
Document d’explicació sobre l’optimització del personal destinat al servei i

quadrant horari dels monitors P

c. Proposta de quadre de comandament

d. Proposta d’informe trimestral 
P

e. Proposta d’un sistema d’auditories 
P

f. Proposta de check lists P  
 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 13/09/2022   a les 19:47:18 hores 
NOM LICITADOR: SERVEI D’ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, S.A. 
NIF: A58043852 
RE: E/000080-2022 

CHECK

INDEX
P

a.  

  
Document d’explicació dels processos de cobertura de les substitucions

P

b.
Document d’explicació sobre l’optimització del personal destinat al servei i

quadrant horari dels monitors P

c. Proposta de quadre de comandament
P

d. Proposta d’informe trimestral 
P

e. Proposta d’un sistema d’auditories 
P

f. Proposta de check lists P  
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Atès que en data 20 d’octubre de 2022 el tècnic responsable del contracte va 
lliurar a la Mesa el seu informe de valoració de la documentació continguda en 
els sobres B de les diferents ofertes presentades i admeses a la licitació. 
 
Atès que en data 21 d’octubre de 2022, la Mesa de contractació ha acordat: 
 

 
“PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada 
en quadre següent, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuació dels 
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la següent: 
 

 
 
 
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 SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
CONSISTENTS EN EL MONITORATGE ESPORTIU D’ACTIVITATS FÍSIQUES, 
AQUÀTIQUES I DE SOCORRISME AQUÀTIC DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
PÚBLICS ATRIUM VILADECANS I PODIUM VILADECANS – JOAN MASGRAU. 
 
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.” 

 

Atès que en data 24 d’octubre de 2022, l’òrgan de contractació ha acordat: 
 

PRIMER.- RATIFICAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici 
de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos,  

 

 
 
 
SEGON.-  PUBLICAR a la plataforma de contractació pública la present resolució. 
 
TERCER.-  CONVOCAR l’obertura pública del sobre C en data Dimarts 25 

d’octubre de 2022 a les 9:30 hores 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 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
1. L’objecte de la sessió és l’obertura dels sobres C dels licitadors admesos a la licitació, i 

amb caràcter previ es procedeix a la lectura de la puntuació obtinguda pels licitadors 
presentats i admesos corresponents a la documentació continguda en el sobre B “proposta 
tècnica” ordenada de major a menor puntuació, sent la següent: 

 

 
 

2. La representant d’EULEN sol·licita que la Mesa revisi la puntuació atorgada a aquesta 
empresa respecte de l’apartat del sobre B que fa referència a la proposta de Quadre de 
Comandament, que ha estat 0 punts atès que comenta que el document no supera el límit 
d’extensió establert al Plec. La Mesa acorda revisar aquest criteri. 
  

3. Tot seguit es procedeix a l’obertura i lectura del contingut dels sobres C “proposta 
econòmica i altres criteris automàtics” presentats pels licitadors admesos al 
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PER LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL MONITORATGE ESPORTIU 
D’ACTIVITATS FÍSIQUES, AQUÀTIQUES I DE SOCORRISME AQUÀTIC DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS ATRIUM VILADECANS I PODIUM VILADECANS 
– JOAN MASGRAU: 

 
Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 13/09/2022   a les 15:36:05 hores 
NOM LICITADOR: LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. 
NIF: B62538228 
RE: E/000078-2022 
 
 

1. Preu total ofertat : (expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en 
euros per la qual es compromet el proponent a l'execució dels treballs )  UN MILIÓ 
TRES-CENTS NOU MIL CENT-TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN 
CÈNTIMS , més la quantitat de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS 
DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (274.918,29€), en cas que sigui 
procedent; el que representa una baixa de 5,5 % sobre el pressupost de licitació. 
  
 Preus/ hora: unitaris ofertats:: 
 

1r any de contracte 

ACTIVITAT Preu màxim Preu unitari ofert 

Grup Direcció/Coordinació - 

General  22,85 €/hora 

22,00€ 

Grup Coordinació - Tècnica 19,02 €/hora 18,75€ 

Grup Especialista  23,60 €/hora 23,00€ 

Grup Generalista 14,94 €/hora 14,00€ 

 

 

 



ACTA OBERTURA  SOBRE C- SERVEIS DE MONITORATGE ESPORTIU I SOCORRISME Pàg.  10 de 15 

 

2n any de contracte 

ACTIVITAT Preu màxim Preu unitari ofert 

Grup Direcció/Coordinació - 

General  23,25 €/hora 

23,00€ 

Grup Coordinació - Tècnica 19,71 €/hora 19,00€ 

Grup Especialista  24,09 €/hora 23,20€ 

Grup Generalista 15,33 €/hora 14,06€ 

 
(*) (El preu ofert  total no podrà superar el pressupost base de licitació  de 

1.385.312,22.-€, exclòs IVA pels 2 anys de vigència del contracte, ni els 
preus unitaris màxims indicats. 

 
(*)  En cas de discordança a les quantitats indicades, prevaldrà l’import en euros 

indicat en lletres. 
 
2. Oferta de millora relacionada amb l’assumpció de la contractació de programes 

tancats: 
  

El licitador es compromet a assumir els següents programes tancats: 
 

Valoració de programes tancats Marcar amb si 

c.1. L’assumpció per part de l’empresa dels drets d’impartició dels 
programes Zumba i Les Mills a les dues instal·lacions 

x 

c.2. L’assumpció per part de l’empresa de les despeses que 
comportin els drets de difusió de classes virtuals d’indoorwalking i de 
ciclisme indoor a les dues instal·lacions de la marca Bestciycling o de 
la marca fit4live 

x 

c.3. L’assumpció per part de l’empresa de les despeses que 
comportin els drets de difusió de classes virtuals, a les dues 
instal·lacions, de la marca Les Mills Virtuals 

x 

c.4. Compromís per part de l’empresa de l’assumpció de les 
despeses que comportin la formació dels professionals i dels drets 
d’impartició d’altres programes que es puguin incorporar en un futur 
(0,5 punts per programa que estigui disposat a assumir, fins un 
màxim de 1 punt) 

x 

 
 
  

3. Oferta de formació continuada i reciclatge de personal 
 

Temps i tipus de formació per a cada monitor/a  SI NO 

1.3.1. Programes Les Mills     

Formació de reciclatge obligatòria dels programes Les Mills per 
a tots els monitors i monitores titulats/ades.   x   

1.3.2. Formació en altres programes     

5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb ciclo indoor per a tots/es i cadascun/a dels/les 
monitors/res que tinguin alguna hora setmanal de ciclo indoor.   x   

5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb classes dirigides especialistes per a tots/es i cadascun/a 
dels/les monitors/res que tinguin alguna hora setmanal d’aquest 
tipus de classes.  x   
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5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb l’atenció a la sala de fitness per a tots/es i cadascun/a 
dels/les monitors/res que tinguin alguna hora setmanal 
d’atenció en sala.   x   

5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb cursets de natació per a persones amb NEE per a tots/es i 
cadascun/a dels/les monitors/res que tinguin alguna hora 
setmanal de cursets de natació amb alumnes amb NEE.   x   

 
 
4. Millora per la major inversió econòmica en vestuari dels/de les monitors/es. 
 
 El licitador es compromet a invertir en despesa anual d’equipament (vestuari i calçat) 

dels monitors, un import de ONZE MIL euros (11.000€), IVA exclòs. 
 
 
5. Oferta de millora per l’aportació de personal auxiliar de suport en la prestació 

del servei. 
 
 El licitador oferta DUES MIL QUATRE-CENTES (2.400 h.) hores gratuïtes anuals de 

servei de suport auxiliar en els termes que figuren a l’apartat 11.1.5 del Plec de 
Clàusules administratives Particulars. (El mínim puntuable és de 1.200 hores i el 
màxim 2.400 hores). 

 
6. Oferta de millora per l’aportació d’hores extraordinàries de coordinació. 
 
 
 El licitador oferta TRES-CENTES (300 h.) hores extraordinàries gratuïtes de 

coordinació en els termes que figuren a l’apartat 11.1.6 del Plec de Clàusules 
administratives Particulars. (El mínim puntuable és de 150 hores i el màxim 300 
hores). 

 
 

 
Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 13/09/2022   a les 19:01:49 hores 
NOM LICITADOR: EULEN,S..A 
NIF: A28517308 
RE: E/000079-2022 
 
 

1. Preu total ofertat : (expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en 
euros per la qual es compromet el proponent a l'execució dels treballs )  UN MILIÓ 
TRES-CENTS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (1.300.669,64€) , més la quantitat de DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL 
CENT-QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (273.140,63€), en 
cas que sigui procedent; el que representa una baixa de 6,11 % sobre el pressupost 
de licitació. 
  
 Preus/ hora: unitaris ofertats:: 
 

1r any de contracte 

ACTIVITAT Preu màxim Preu unitari ofert 

Grup Direcció/Coordinació - 

General  22,85 €/hora 

21,45€ 

Grup Coordinació - Tècnica 19,02 €/hora 17,86€ 

Grup Especialista  23,60 €/hora 22,16€ 
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Grup Generalista 14,94 €/hora 14,03€ 

 

2n any de contracte 

ACTIVITAT Preu màxim Preu unitari ofert 

Grup Direcció/Coordinació - 

General  23,25 €/hora 

21,83€ 

Grup Coordinació - Tècnica 19,71 €/hora 18,51€ 

Grup Especialista  24,09 €/hora 22,62€ 

Grup Generalista 15,33 €/hora 14,39€ 

 
(*) (El preu ofert  total no podrà superar el pressupost base de licitació  de 

1.385.312,22.-€, exclòs IVA pels 2 anys de vigència del contracte, ni els 
preus unitaris màxims indicats. 

 
(*)  En cas de discordança a les quantitats indicades, prevaldrà l’import en euros 

indicat en lletres. 
 
2. Oferta de millora relacionada amb l’assumpció de la contractació de programes 

tancats: 
  

El licitador es compromet a assumir els següents programes tancats: 
 

Valoració de programes tancats Marcar amb si 

c.1. L’assumpció per part de l’empresa dels drets d’impartició dels 
programes Zumba i Les Mills a les dues instal·lacions 

x 

c.2. L’assumpció per part de l’empresa de les despeses que 
comportin els drets de difusió de classes virtuals d’indoorwalking i de 
ciclisme indoor a les dues instal·lacions de la marca Bestciycling o de 
la marca fit4live 

x 

c.3. L’assumpció per part de l’empresa de les despeses que 
comportin els drets de difusió de classes virtuals, a les dues 
instal·lacions, de la marca Les Mills Virtuals 

x 

c.4. Compromís per part de l’empresa de l’assumpció de les 
despeses que comportin la formació dels professionals i dels drets 
d’impartició d’altres programes que es puguin incorporar en un futur 
(0,5 punts per programa que estigui disposat a assumir, fins un 
màxim de 1 punt) 

x 

 
  

3. Oferta de formació continuada i reciclatge de personal 
 

Temps i tipus de formació per a cada monitor/a  SI NO 

1.3.1. Programes Les Mills     

Formació de reciclatge obligatòria dels programes Les Mills per 
a tots els monitors i monitores titulats/ades.   X   

1.3.2. Formació en altres programes     

5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb ciclo indoor per a tots/es i cadascun/a dels/les 
monitors/res que tinguin alguna hora setmanal de ciclo indoor.   X   

5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb classes dirigides especialistes per a tots/es i cadascun/a 
dels/les monitors/res que tinguin alguna hora setmanal d’aquest 
tipus de classes.  X   
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5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb l’atenció a la sala de fitness per a tots/es i cadascun/a 
dels/les monitors/res que tinguin alguna hora setmanal 
d’atenció en sala.   X   

5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb cursets de natació per a persones amb NEE per a tots/es i 
cadascun/a dels/les monitors/res que tinguin alguna hora 
setmanal de cursets de natació amb alumnes amb NEE.   X   

 
 
4. Millora per la major inversió econòmica en vestuari dels/de les monitors/es. 
 
 El licitador es compromet a invertir en despesa anual d’equipament (vestuari i calçat) 

dels monitors, un import de TRES MIL euros (3.000€), IVA exclòs. 
 
 
5. Oferta de millora per l’aportació de personal auxiliar de suport en la prestació 

del servei. 
 
 El licitador oferta ZERO (0) hores gratuites anuals de servei de suport auxiliar en els 

termes que figuren a l’apartat 11.1.5 del Plec de Clàusules administratives 
Particulars. (El mínim puntuable és de 1.200 hores i el màxim 2.400 hores). 

 
6. Oferta de millora per l’aportació d’hores extraordinàries de coordinació. 
 
 
 El licitador oferta TRES-CENTS (300) hores extraordinàries gratuïtes de coordinació 

en els termes que figuren a l’apartat 11.1.6 del Plec de Clàusules administratives 
Particulars. (El mínim puntuable és de 150 hores i el màxim 300 hores). 

 
 
 

Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 13/09/2022   a les 19:47:18 hores 
NOM LICITADOR: SERVEI D’ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, S.A. 
NIF: A58043852 
RE: E/000080-2022 

 
1. Preu total ofertat : (expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en 

euros per la qual es compromet el proponent a l'execució dels treballs )  UN MILIÓ 
TRES-CENTS SEIXANTA-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (1.362.937,68€), més la quantitat de DOS-CENTS 
VUITANTA-SIS MIL DOS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
(286.216,91€) en concepte d’IVA, en cas que sigui procedent; el que representa una 
baixa de 1,62€% sobre el pressupost de licitació. 
  
 Preus/ hora: unitaris ofertats:: 
 

1r any de contracte 

ACTIVITAT Preu màxim Preu unitari ofert 

Grup Direcció/Coordinació - 

General  22,85 €/hora 

22,48€ 

Grup Coordinació - Tècnica 19,02 €/hora 18,72€ 

Grup Especialista  23,60 €/hora 23,22€ 

Grup Generalista 14,94 €/hora 14,70€ 
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2n any de contracte 

ACTIVITAT Preu màxim Preu unitari ofert 

Grup Direcció/Coordinació - 

General  23,25 €/hora 

22,88€ 

Grup Coordinació - Tècnica 19,71 €/hora 19,39€ 

Grup Especialista  24,09 €/hora 23,70€ 

Grup Generalista 15,33 €/hora 15,08€ 

 
(*) (El preu ofert  total no podrà superar el pressupost base de licitació  de 

1.385.312,22.-€, exclòs IVA pels 2 anys de vigència del contracte, ni els 
preus unitaris màxims indicats. 

 
(*)  En cas de discordança a les quantitats indicades, prevaldrà l’import en euros 

indicat en lletres. 
 
2. Oferta de millora relacionada amb l’assumpció de la contractació de programes 

tancats: 
  

El licitador es compromet a assumir els següents programes tancats: 
 

Valoració de programes tancats Marcar amb si 

c.1. L’assumpció per part de l’empresa dels drets d’impartició dels 
programes Zumba i Les Mills a les dues instal·lacions 

x 

c.2. L’assumpció per part de l’empresa de les despeses que 
comportin els drets de difusió de classes virtuals d’indoorwalking i de 
ciclisme indoor a les dues instal·lacions de la marca Bestciycling o de 
la marca fit4live 

x 

c.3. L’assumpció per part de l’empresa de les despeses que 
comportin els drets de difusió de classes virtuals, a les dues 
instal·lacions, de la marca Les Mills Virtuals 

x 

c.4. Compromís per part de l’empresa de l’assumpció de les 
despeses que comportin la formació dels professionals i dels drets 
d’impartició d’altres programes que es puguin incorporar en un futur 
(0,5 punts per programa que estigui disposat a assumir, fins un 
màxim de 1 punt) 

x 

 
  

3. Oferta de formació continuada i reciclatge de personal 
 

Temps i tipus de formació per a cada monitor/a  SI NO 

1.3.1. Programes Les Mills     

Formació de reciclatge obligatòria dels programes Les Mills per 
a tots els monitors i monitores titulats/ades.   X   

1.3.2. Formació en altres programes     

5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb ciclo indoor per a tots/es i cadascun/a dels/les 
monitors/res que tinguin alguna hora setmanal de ciclo indoor.   X   

5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb classes dirigides especialistes per a tots/es i cadascun/a 
dels/les monitors/res que tinguin alguna hora setmanal d’aquest 
tipus de classes.  X   

5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb l’atenció a la sala de fitness per a tots/es i cadascun/a 
dels/les monitors/res que tinguin alguna hora setmanal  X   
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d’atenció en sala.  

5 hores de formació garantida anuals en aspectes relacionats 
amb cursets de natació per a persones amb NEE per a tots/es i 
cadascun/a dels/les monitors/res que tinguin alguna hora 
setmanal de cursets de natació amb alumnes amb NEE.   X   

 
 
4. Millora per la major inversió econòmica en vestuari dels/de les monitors/es. 
 
 El licitador es compromet a invertir en despesa anual d’equipament (vestuari i calçat) 

dels monitors, un import de DOTZE MIL CINC-CENTS euros (12.500 €), IVA exclòs. 
 
 
5. Oferta de millora per l’aportació de personal auxiliar de suport en la prestació 

del servei. 
 
 El licitador oferta DOS MIL QUATRE-CENTES (2.400) hores gratuites anuals de 

servei de suport auxiliar en els termes que figuren a l’apartat 11.1.5 del Plec de 
Clàusules administratives Particulars. (El mínim puntuable és de 1.200 hores i el 
màxim 2.400 hores). 

 
6. Oferta de millora per l’aportació d’hores extraordinàries de coordinació. 
 
 
 El licitador oferta TRES-CENTES (300) hores extraordinàries gratuïtes de 

coordinació en els termes que figuren a l’apartat 11.1.6 del Plec de Clàusules 
administratives Particulars. (El mínim puntuable és de 150 hores i el màxim 300 
hores). 

 
 
 

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

  

 

 

 
 
 
 
Sr. José Antonio Molina 
Flores 
President 

 
 
 
 
Sr. J. Carles López Méndez  
Vocal 

 
 
 
 
Sr.  Albert Diaz Menéndez 
 Vocal 

 
 
 
Sr. Xavier Vallverdú Fisa 
Vocal 

 
 
 
Sra. Isabel Marín Garreta 
Secretària 
 

 
 
 
 


