CONTRACTE DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ,
PROJECCIÓ AUDIOVISUAL I SUPORT TÈCNIC DE LES
ACTIVITATS QUE ORGANITZA O EN LES QUALS COL·LABORA
L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

REUNITS
A Vilassar de Dalt, els dies que figuren en les firmes digitals d’ambdues parts, això és: 4
d’agost de 2021.
D’una part el Sr Jaume Yelo Blat, major d’edat, amb DNI número XXXX en representació
de l’empresa YELO. SO I LLUMS, SL, en endavant i als únics efectes d’aquest contracte:
L’empresa.
I d’altra part, la Sra. Carme Terradas Saborit, alcaldessa acctal. de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, assistida pel secretari acctal. de la corporació, Sr. Josep Gabarrón Sancliment,
que dóna fe de l’acte. En endavant i als únics efectes d’aquest contracte: L’Ajuntament.
INTERVENEN
D'una part, Jaume Yelo Blat, administrador de l'empresa YELO, SO I LLUMS, SL segons
consta al registre electrònic de licitadors (RELI)
D’altra part, la Sra. Carme Terradas Saborit, com a alcaldessa acctal.,.
Els compareixents, tal com actuen, es reconeixen la capacitat legal necessària per al present atorgament.
ANTECEDENTS
1. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 794, de data 26 de maig de 2021 es va aprovar l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
del contracte del servei de sonorització, il·luminació, projecció audiovisual i suport
tècnic de les activitats que organitza o en les quals col·labora l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per un import de 87.800€ de valor estimat de contracte (VEC) i un
pressupost base de licitació (PBL) de 106.238,00 €, (amb el 21% d’IVA inclòs),
amb una durada de quatre anys, comptadors des de la signatura del corresponent
contracte.
2. Així mateix es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de condicions tècniques i es va autoritzar una despesa pluriennal, per als exercicis
2021 a 2025, per un import total de la despesa màxima derivada d’aquesta contractació de 106.238,00€.
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3. Es va obrir un període de presentació de proposicions i documentació preceptiva de
15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil de contractant.
4. La mesa de contractació es va reunir el dia 17 de juny de 2021 per a l’obertura de
sobres i va comprovar que havien presentat oferta les empreses següents:
- A través de la Plataforma de Contractació i mitjançant sobre electrònic:
MEDIA MÚSIC IMPORT, SL
- En format paper, amb sobres presentats a l’OAC: YELO SO I LLUMS, SL
5. En el moment de l’obertura l’empresa MEDIA MUSIC IMPORT, SL no havia facilitar la paraula clau, per la qual cosa no es podien obrir els sobres.
6. Per altra banda, l’empresa YELO SO I LLUMS, SL, segons escrits presentats al registre en dates 14 i 15 de juny de 2021, havia tingut dificultats tècniques per poder
tramitar la seva oferta a través de sobre electrònic, i per això va presentar els sobres
en format paper.
7. Tenint en compte aquests fets, la mesa va acordar no admetre l’oferta en paper presentada per YELO, SO I LLUMS, SL, declarar deserta la licitació i tornar a obrir
un nou període de presentació d’ofertes de 10 dies naturals.
8. L’empresa MEDIA MÚSIC IMPORT, SL va enviar correu electrònic, en data 17 de
juny de 2021, on informaven de la seva decisió de no mantenir l’oferta presentada.
9. La mesa es va tornar a reunir el dia 1 de juliol de 2021, un cop transcorregut el nou
termini de presentació d’ofertes, i va comprovar que només hi havia una oferta presentada a través de sobre digital el dia 25 de juny de 2021, a nom de YELO, SO I
LLUMS, SL
10. Per part de la mesa es va comprovar que dins el SOBRE 1 hi havia la declaració
responsable i la documentació relativa als criteris avaluables amb un judici de valor.
11. Va considerar que la proposta relativa al material ofertat superava el nivell qualitatiu dels materials descrits al Plec de condicions tècniques, de manera que es millorava la qualitat de sonorització i de la il·luminació, i va atorgar-li 10 punts.
12. Pel que fa a l’atenció ràpida, tenint en compte que el licitador no havia fet una proposta detallada però que sí contemplava les possibles necessitats i requeriments del
servei, la mesa va acordar atorgar-li 5 punts.
13. En relació a les millores del servei ofertades, tot i que el licitador va fer constar que
oferia 5 millores, la mesa només va puntuar-ne només les dues on s’indicava específicament que serien sense càrrec (cessió de material a entitats municipals per a actes solidaris i muntatge pantalla led per a un esdeveniment anual) i se li van atorgar
2 punts.
14. La puntuació total atorgada per la mesa en relació als criteris avaluables amb un judici de valor va ser de 17 punts.
15. A continuació la mesa va obrir el SOBRE 2 relatiu als criteris avaluables mitjançant
una fórmula automàtica i va considerar que l’oferta econòmica presentada era vàli-
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da perquè s’oferien els mateixos preus que figuraven al Plec de Condicions Tècniques, i li va atorgar 60 punts.
16. A continuació la mesa va revisar la resta de documentació del SOBRE 2 i, tenint en
compte que la documentació aportada no era cap certificació, ni homologació europea en matèria d’estalvi i eficiència energètica dels equips, va considerar que no se
li podia atorgar cap puntuació per aquest criteri.
17. La mesa va acordar atorgar-li a l’empresa una puntuació total, per tots els criteris,
de 77 punts i proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de sonorització, il.luminació, projecció audiovisual i suport tècnic a les activitats que organitza o en les quals col.labora l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, a
l’empresa YELO, SO I LLUMS, SL, pels imports ofertats i per una durada de 4
anys, prèvia comprovació de què l’empresa figurés al RELI, amb informació actualitzada i condicionada a la constitució de la garantia definitiva.
18. Un cop efectuada la consulta al RELI, es va comprovar que l’empresa YELO, SO I
LLUMS, SL figurava registrada i, com que la informació que figurava a l’esmentat
registre relativa a l’assegurança no estava actualitzada, se’ls va requerir la presentació del rebut vigent i el van trametre.
19. Per Decret d’Alcaldia número 1104, de data 20 de juliol de 2021, es va adjudicar el
contracte del servei de sonorització, il·luminació, projecció audiovisual i suport
tècnic de les activitats que organitza o en les quals col·labora l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, a l’empresa YELO, SO I LLUMS, SL, per un import de 87.800,00 €,
més 18.438 € que corresponen al 21% d’IVA, i que fan un total de 106.238€, i per
un període de 4 anys.
20. del servei de sonorització, il·luminació, projecció audiovisual i suport tècnic a les
activitats que organitza o en les quals col·labora l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
a l’empresa YELO, SO I LLUMS, SL, per un import de 87.800€ més IVA i amb
una durada de 4 anys.
21. En data 3 d’agost de 2021, per decret de l’alcaldia núm. 2021AJUN001214 es va
acceptar d’acord amb la sol·licitud presentada, la constitució de la garantia definitiva per import de 4.390,00 €, mitjançant retenció en el preu del primer abonament i
els que fossin necessaris fins a cobrir l’import de la garantia, tot això d’acord amb
les previsions de l’article 108.20 de la LCSP 2017 i, per tant, el Decret
d’adjudicació va esdevenir executiu.
I reconeixent-se ambdues parts competència i capacitat per formalitzar el present document,
ATORGUEN
Primer.- Objecte del contracte
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És objecte del present contracte el servei de sonorització, il·luminació, projecció audiovisual i suport tècnic de les activitats que organitza o en les quals col·labora l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt.
Aquest contracte estarà subjecte a:
• Plec de Clàusules Administratives Particulars
• Plec de Condicions Tècniques
• Oferta econòmica del servei presentada per l’empresa adjudicatària.
• Millores ofertades per l’empresa.
• Memòria descriptiva de l’organització del servei
• Proposta d’atenció ràpida ofertada per l’empresa
Documents contractuals que el concessionari accepta incondicionadament i sense cap reserva i del que deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat amb aquests.
Segon- Preu del contracte
El preu del contracte és de vuitanta-set mil vuit-cents euros (87.800€) més el 21% d’ IVA
que són divuit mil quatre-cents trenta-vuit euros (18.438 €), i que suma un total de cent sis
mil dos-cents trenta-vuit euros (106.238€).
Les prestacions derivades d’aquest contracte, un cop realitzades, seran objecte de la corresponent facturació.
Tercer- Confidencialitat i tractament de dades
L’empresa YELO, SO I LLUMS, SL en qualitat d’encarregat del tractament, haurà de
l’aplicar mesures tècniques i organitzatives de compliment apropiades, de manera que els
tractaments de les dades que realitzi siguin conforme amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la
Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
Així mateix, caldrà tenir en compte les prescripcions relatives a confidencialitat i tractament de dades que figuren al Plec de Clàusules Administratives particulars.
Quart.- Règim jurídic del contracte
L’empresa presta la seva conformitat als documents relacionats a la clàusula primera
d’aquest contracte, els quals reconeix expressament com a documents contractuals, signant-los en aquest acte.
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Atès el caràcter administratiu d’aquest contracte la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l’establert en aquest plec, i per allò no previst en aquest, serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP
2017, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC), el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i els preceptes que siguin aplicables dels
plecs de clàusules administratives generals de l’Ajuntament; supletòriament s’aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
Sisè.- Clàusula Processal
Els contractants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o domicili que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la jurisdicció contenciós administrativa
competent en l’àmbit de Vilassar de Dalt, en relació a qualsevol incidència en relació amb
aquest contracte.
Setè.- Data de formalització.
Serà la data de signatura del present contracte, la de l’última signatura efectuada.

I en prova de conformitat, els compareixents signen el present contracte, per duplicat
exemplar, en lloc i data indicats a l’encapçalament.
L’alcaldessa acctal.,
Sra. Carme Terradas Saborit

Per l’empresa Yelo, So i Llums, SL
Sr. Jaume Yelo Blat

El secretari acctal.
Sr. Josep Gabarron Sancliment
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