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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL QUAL ES FA PÚBLICA
LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES TAQUILLES,
PORTES I SALA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE PRINCIPAL I
AUDITORI EDUARD TOLDRÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
(EXP. 124/2022/eCONT)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Número d’identificació: 830730008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Compres i contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Ajuntament
f) Número d'expedient: 124/2022/eCONT
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 8 baixos
c) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú CP: 08800.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938140000.
f) Adreça electrònica: contractacio@vilanova.cat.
g) Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a trenta dies naturals després
de la seva publicació al Perfil del Contractant.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: serveis de personal de taquilla, portes i sala dels
equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de
Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de dur a terme aquest servei amb la major
eficàcia possible, garantint el servei als visitants i el control de les instal·lacions i les
activitats que es desenvolupin en l’espai.
b) Termini d'execució: dos (2) anys.
c) Admissió de pròrroga: sí. Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte durant
dos anys més.
d) Divisió en lots: no.
e) Lloc d'execució: Vilanova i la Geltrú
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): no.
g) Codi CPV: 79630000-9 Serveis de personal, excepte serveis de col·laboració i
subministrament de personal.
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert sotmès a regulació harmonitzada.
d) S’aplica un acord marc: no.
e) S’aplica una subhasta electrònica: no.
-5 Pressupost de licitació:
a) Pressupost base de licitació: 50.164,00€, més 10.534,44€ corresponents al 21%
d’IVA, que fan un total de 60.698,44 €. D’acord amb el que preveu l’art. 102.4 de la
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LCSP el preu del contracte es configura per preus unitaris per components de la
prestació amb el pressupost base de licitació anual màxim anterior.
b) Valor estimat del contracte: 220.721,60€.
-6 Admissió de variants: no
-7 Garanties: la garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no.
b) Solvència: l’establerta en l’apartat G del Quadre de Característiques del PCAP.
-9 Criteris d’adjudicació: fins 100 punts, distribuïts d’acord amb l’apartat H del Quadre de
Característiques del PCAP de la següent manera:
a) Criteris que depenen d’un judici de valor, fins a 40 punts.
b) Criteris avaluables de forma automàtica, fins 60 punts.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: les previstes a la clàusula
vintena del PCAP.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a trenta dies naturals després de la seva publicació al
Perfil del Contractant.
b) Documentació que cal presentar: tres sobres amb la documentació relacionada als
apartats F i J del Quadre de Característiques i la clàusula 11.11 del PCAP.
c) Presentació d’ofertes: presentació electrònic amb el Sobre Digital:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Lloc: Secretaria
c) Obertura Sobre C: en sessió pública i telemàtica, en horari i data indicada al Perfil
del Contractant amb tres dies d’antelació.
-13 Recurs
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu
interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es fonamenti en
alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 19/2017 - lletres c) d) e)
o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a
la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb
els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Vicesecretari

Joan Manel Ferrera Izquierdo

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

