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F_RESOLUCION

Unitat tramitadora: Unitat Administració Fires
FIM/44/2019 Procediment Obert simplificat
Codi document: AFI13I0Q2

ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I
MERCATS - Decret
Data 05-06-2019
Número DCF/118/2019

Assumpte: Decret d'adjudicació de la contractació per procediment obert simplificat de la Direcció
tècnica del MMVV 2019

DECRET
En data 18 de març de 2019, per Decret del President de l’OFIM núm. 51/2019, es va aprovar
l’inici de l’expedient i justificació de la necessitat per a la contractació dels serveis de la
direcció tècnica del Mercat de Música Viva de Vic, mitjançant procediment obert, per import
de 23.500,00 €, IVA exclòs, atenent a la necessitat exposada a l’informe de data 12 de març
de 2019, emès pel Gerent de l’OFIM.
En data 8 d’abril de 2019, per decret de presidència de l’OFIM, núm. 75/2019, es va aprovar
l’expedient de contractació del servei de la Direcció tècnica del Mercat de Música Viva de Vic
2019, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària, amb la utilització de
criteris quantificables de forma automàtica segons les fórmules previstes, amb un màxim de
25 punts de criteris de judici de valor, de conformitat amb el que estableix la clàusula 17 dels
Plecs de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP) i els articles 145 i 146 de
la Llei 9/0217, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP 2017).
Així mateix, en el mateix acord es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que regeix l’esmentada contractació.
El pressupost base de licitació es va fixar en la quantitat de vint-i-vuit mil quatre-cents
trenta-cinc euros (28.435,00€) IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de vint-i-tres mil
cinc-cents euros (23.500,00€), i en l’import de quatre mil nou-cents trenta-cinc euros
(4.935,00€) corresponent al 21% d’IVA.
El valor estimat del contracte és de setanta-set mil cinc-cents cinquanta euros (77.550,00),
IVA no inclòs. A l’expedient de contractació hi figura el valor estimat del contracte amb
indicació de tots els conceptes que l’integren, de conformitat amb l’article 101 i
concordants, de la LCSP 2017.
La convocatòria de licitació es va publicar al Perfil del Contractant de l’OFIM i la Mesa de
contractació es va reunir el 29 d’abril de 2019, en sessió no pública, per a l’obertura dels
sobres A i B.
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Es van presentar un total de DUES propostes que, per ordre de presentació, corresponen a
les empreses següents:
Núm. Ordre
1
2

Núm. Registre entrada
E/000162-2019
E/000164-2019

Empresa
RGB MUSIC SL
Associació Cultural Arco y Flecha

Totes les propostes han estat presentades dins el termini establert i, una vegada
comprovada la documentació del sobre núm. A, s’aprecia que l’empresa Associació Cultural
Arco y Flecha no està inscrita en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya (RELI) ni en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE), a la data final de presentació de les proposicions, requisit imprescindible segons
l’article 159.4 de la LCSP i segons consta a la clàusula núm. 11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP); per la qual la mesa de contractació va acordar:
-

Admetre l’empresa licitadora RGB MUSIC SL, per presentar tota la documentació
correctament.

-

Excloure l’empresa licitadora ASSOCIACIÓ CULTURAL ARCO Y FLECHA per no trobarse inscrita en el RELI ni en el ROLECE, a la data final de presentació de proposicions.

En l’acte d’obertura del sobre núm. B, corresponents a la documentació tècnica valorable
mitjançant judici de valor, d’acord amb el que preveu la clàusula núm. 17 del PCAP.
A la vista del resultat de l’obertura del sobre núm. B, d’acord amb el que estableix la clàusula
19 del PCAP, es va donar trasllat de l’expedient i del contingut dels sobres núm. B, als serveis
tècnics de l’OFIM, per tal que valoressin les propostes presentades d’acord amb els criteris
que s’estableixen a la clàusula 19 del PCAP.
En data 13 de maig de 2019, la Mesa de contractació es va reunir de nou, en sessió pública,
per a procedir a l’obertura del sobre núm. C, corresponent a les proposicions econòmiques i
documentació quantificable de forma automàtica.
Abans d’obrir el sobre núm. C, es va donar lectura a l’informe de data 9 de maig de 2019,
emès pel gerent de l’OFIM, en relació a la valoració de la proposta tècnica presentada en
que es valorava mitjançant judici de valor, que es transcriu literalment a continuació:
“Atès que el procediment obert simplificat per la contractació de la Direcció Tècnica del Mercat de
Música Viva 2019, preveu a l’article 17 dels Plecs Administratius Particulars la valoració de les ofertes
mitjançant criteris de judici de valor.
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Atès que s’han presentat dues ofertes i que segons l’acta de la primera sessió de la mesa de
contractació, l’Associació Arco y Flecha ha estat exclosa per què no està inscrita al RELI, requisit
imprescindible per presentar-se a la licitació segons l’article 159.4 de la LCSP.
Atès que la proposta de RGB Músic SL, compleix els requisits per licitar i que ha presentat la proposta
tècnica en el sobre B, que inclou la seva trajectòria professional i que, segons l’article 17b del PCAP,
ha de ser valorada segons els criteris de judici de valor.
Atès que la valoració dels criteris de judici de valor fa preceptiu l’emissió d’un informe tècnic.
El gerent de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats en qualitat de responsable del contracte,
INFORMA
Revisat el contingut del sobre B de l’oferta de l’empresa RGB Music SL, es constata que la proposta
tècnica per la realització de la direcció tècnica del Mercat de Música Viva hi figura un full amb una
enumeració de Festivals, principalment de la província de Girona, en el període 1996-2019, sense
detallar l’abast de les funcions que comporten la direcció tècnica, ni les característiques dels equips i
infraestructures gestionades.
Tampoc es detalla quins festivals corresponen a tot el període referenciat com a experiència
valorable, per tant, no es pot saber si s’ha dut a terme aquest festival una o varies edicions, ni les
responsabilitat i tasques assumides per la persona responsable de la direcció tècnica. Aquest fet, fa
molt difícil la valoració de l’experiència i trajectòria professional respecte a la seva idoneïtat per dur a
terme la direcció tècnica del MMVV. Per aquesta raó s’atorga una puntuació mínima de 5 punts dels
25 disponibles dels criteris de judici de valor.
Es trasllada aquest informe a l’expedient per que estigui a disposició de la mesa de contractació als
efectes oportuns definits als PCAP del present procediment de contractació.”

Vist l’informe emès pel gerent de l’OFIM en el que expressava que era molt difícil la
valoració dels criteris de judici de valor i atesa l’existència d’una única proposta per valorar,
la Mesa es va limitar únicament a comprovar que la documentació presentada s’adeqüés a
les especificacions del Plec, no puntuant la documentació, al no ser necessari comparar-la
amb cap altra.
Es va accedir al web de la Plataforma de serveis de contractació pública, per l’obertura del
sobre C i es va procedir a la lectura de les propostes econòmiques i criteris avaluables de
forma automàtica, que és la següent:
Licitador

Preu màxim anual sense IVA

IVA 21%

Preu total IVA inclòs

RGB MUSIC SL

22.185,00 €

4.658,85 €

26.846,85 €
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La mesa va procedir a valorar l’oferta presentada de conformitat amb els criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats a al clàusula núm. 17 del PCAP,
essent la puntuació de 75 punts.
També es va comprovar, en el mateix acte, que l’empresa no es trobava en situació de baixa
anormal o desproporcionada d’acord amb els criteris previstos a la clàusula 18 del PCAP.
L’apartat primer de la disposició addicional segona de la LCSP 2017, estableix que correspon
als alcaldes i als president de les entitats locals les competències com a òrgan de
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes
de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius
especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual.
En data 24 de maig de 2019, es va notificar a l’empresa RBG MUSIC SL, el requeriment de
documentació previ a l’adjudicació del contracte, atorgant un termini de set dies hàbils per a
presentar la documentació relacionada en la clàusula 20 del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen la contractació i constituir la garantia definitiva per
tal de garantir la correcta execució del contracte, segons la clàusula 21 del PCAP.
En data 28 de maig de 2019, l’empresa RBG MUSIC SL, va presentar en aquest Ajuntament,
dins del termini establert, la documentació requerida per a procedir a l’adjudicació del
contracte i va dipositar la garantia definitiva.
De conformitat amb el que preveuen els articles 150 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
Vist l’informe proposta de gerència de data 3 de juny de 2019.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució de l’alcaldia del dia
17/07/2015, RESOLC:
PRIMER. Donar per vàlida la documentació presentada per l’empresa RGB MUSIC SL per a la
contractació de la Direcció tècnica del Mercat de Música Viva de Vic per a l’any 2019,
mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària, segons el que estableix el
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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SEGON. Adjudicar a l’empresa RGB MUSIC SL, la contractació del servei, de la Direcció
tècnica del Mercat de Música Viva de Vic per a l’any 2019, d’acord amb l’oferta feta per
aquesta empresa que es concreta en:
-

Import de l’oferta: Vint-i-sis mil vuit-cents quaranta-tres euros amb vuitanta-cinc
cèntims (26.843,85€) IVA inclòs, que es desglossa en:
o Import net: Vint-i-dos mil cent vuitanta-cinc euros (22.185,00€)
o 21% IVA: Quatre mil sis-cents cinquanta-vuit euros amb vuitanta-cinc cèntims
(4.658,85€)

TERCER. Disposar la despesa derivada d’aquesta contractació a favor de l’empresa RGB
MUSIC SL, que es fixa en la quantitat de vint-i-dos mil cent vuitanta-cinc euros (22.185,00€)
sense IVA.
L’esmentada contractació es farà amb càrrec a la partida pressupostària 1B50 4311 226080
de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Organisme per l’exercici 2019.
QUART. El responsable del contracte és el Sr. Bernat Vilarasau Alsina, gerent de l’Organisme
Autònom de Fires i Mercats.
CINQUÈ. La data d’inici del contracte serà l’endemà de la data de formalització del contracte.
El contracte es podrà prorrogar anualment, essent la durada màxima, incloses les
pròrrogues, de tres (3) anys.
SISÈ. Requerir a l’empresa adjudicatària RBG MUSIC SL, que formalitzi el contracte en el
termini de quinze (15) dies hàbils següents a comptar a partir de l’endemà de la data en que
es rebi aquesta notificació d’adjudicació.
SETÈ. Un cop formalitzat el contracte, publicar l’anunci de formalització en el Perfil del
Contractant, de conformitat amb el que disposa l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic
VUITÈ. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i donar-li trasllat al responsable del
contracte.

Ho mana i signa el President de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats, en el dia i l’hora
que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.
F_GRPFIRMA_PREOFIM
F_GRPFIRMA_SECOFIM
Firmat electrònicament per:
El president de l’Organisme Autònom de
Fires i Mercats en funcions
Benjamí Dòniga Fraile
05-06-2019 17:00
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Firmat electrònicament per:
La secretària de l’Organisme Autònom
de Fires i Mercats
Maria Pilar Lobera Calvo
06-06-2019 15:05

