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Informe justificatiu per la contractació administrativa del servei de realització tècnica 

dels actes i esdeveniments institucionals del President de la Generalitat al Palau de la 

Generalitat i a la resta d’espais on es portin a terme. Expedient PR-2021-7 

 

Expedient PR-2021-7 Modalitat Contracte Públic 

Unitat 

promotora 

Subdirecció General d'Obres i Serveis 

Procediment Obert Tipus  Serveis 

Objecte Servei de realització tècnica dels actes i esdeveniments institucionals del 

President de la Generalitat al Palau de la Generalitat i a la resta d'espais on 

es portin a terme durant el 2021. 

 

 Import base € IVA € Import amb IVA € 

Pressupost licitació 350.000,00 73.500,00 423.500,00 

Valor estimat 1.260.000,00 - - 

Termini d'execució 12 Mesos 

 

1. Objecte del contracte i dades que identifiquen l’expedient 

 

L’objecte d’aquest procediment és la prestació del servei de realització tècnica dels actes i 

esdeveniments institucionals del President de la Generalitat al Palau i a la resta d’espais on 

es portin a terme. Inclou el muntatge i desmuntatge, l’adequació i ambientació dels espais, 

estands i d’altres elements decoratius on hagin de tenir lloc els actes i esdeveniments 

institucionals del President de la Generalitat organitzats pel Gabinet de Relacions Externes i 

Protocol. Per la pròpia naturalesa del servei, pel caràcter d’urgència que sovint es demana en 

la seva execució,  aquest servei no pot ser efectuat per personal del departament.  

 

2. Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans 

 

Actualment, en relació al mateix objecte contractual s’està executant la pròrroga del contracte 

del servei de realització tècnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la 

Generalitat al Palau de la Generalitat i a la resta d’espais on es portin a terme, expedient: PR-

2019-20023-PRO-2, que finalitzarà la seva vigència com a màxim el dia 15 de setembre de 

2020. 
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Atès que la pròrroga contractual no pot cobrir tot l’any 2021 i, per contra, es preveu que el 

President de la Generalitat continuï al llarg de tot l’exercici 2021, organitzant i participant en 

actes i esdeveniments de naturalesa institucional, persisteix la necessitat de disposar d’un 

contracte que cobreixi el servei de realització tècnica dels actes i esdeveniments institucionals 

del President de la Generalitat al Palau de la Generalitat i a la resta d’espais on es portin a 

terme, que serà vigent des de la data de signatura del contracte fins el 31 de desembre de 

2021.  

 

Als efectes de l’article 116 de la LCSP cal manifestar que l’Administració no disposa de mitjans 

suficients, ni personals ni materials per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer a través 

d’aquest contracte. 

 

3. Tramitació urgent d’aquest expedient de contractació 

 

D’acord amb la disposició addicional cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel 

qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes 

de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, es declaren de 

tramitació urgent els expedients de contractació d'obra, serveis i subministraments la 

tramitació dels quals s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar com a conseqüència de la 

declaració de l'estat d'alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, necessaris 

per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials. Així mateix, indica que en l'anunci 

de licitació corresponent i en l'informe justificatiu, l'òrgan de contractació farà referència a 

aquesta disposició per justificar la concurrència del supòsit habilitant per a l'ús del procediment 

d'urgència previst a l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic. 

 

D’altra banda, la Instrucció 2/2020 de la Direcció General de Contractació Pública sobre 

l’aixecament de suspensió de contractes, les modificacions, la represa de terminis i les 

noves contractacions com a conseqüència de la desescalada de les mesures derivades 

de la COVID-19  estableix diverses mesures especials per a les noves contractacions: 

 

“9.1 Els òrgans de contractació hauran d’analitzar tota la contractació programada per a l’any 2020 i que per causa 

de la suspensió de terminis, del tancament d’espais i edificis públics o altres circumstàncies derivades de la crisi 

sanitària no hagin pogut iniciar la tramitació o la licitació, i valorar si és possible i necessària l’execució d’aquests 

contractes dins l’anualitat prevista. 

 

9.2 En cas que sigui imprescindible l’execució del contracte o el manteniment de la prestació i no sigui possible 

l’execució en el termini previst amb el procediment ordinari, prèvia justificació a l’expedient, es podran utilitzar les 

següents mesures per reduir els terminis de tramitació, de forma excepcional i amb l’ordre següent: 

 

1r) En el cas de contractes en execució, prorrogar els contractes vigents que tinguin prevista la pròrroga. 

2on) Si és possible minorar el valor estimat del contracte mitjançat la limitació de pròrrogues, la reducció de terminis 

o la divisió en diferents expedients de contractes en els quals s’hagués previst la divisió en lots, amb la finalitat de 

tramitar el contracte per procediment simplificat o simplificat abreujat. 

3r) En el cas dels contractes de serveis i subministraments de prestació successiva, en els quals no sigui possible 

la pròrroga ordinària, prorrogar el contracte anterior, pel termini màxim de 9 mesos, d’acord amb el que estableix 
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l’article 24 de la LCSP, sense necessitat d’haver iniciat la licitació amb una antelació de dos mesos, i iniciar una 

nova licitació, d’acord amb el que preveu l’article 34 del Reial decret-llei 8/2020. 

4rt) Tramitar el contracte per urgència, d’acord amb el que estableix l’article 119 LCSP. 

5è) Utilitzar el procediment negociat sense publicitat per raons d’urgència establert a l’article 168.b LCSP, sempre 

que la vigència del contracte no sigui més enllà del 31 de desembre de 2020 

6è) Fer un contracte menor pel termini imprescindible per a la licitació d’un nou contracte amb la condició que 

l’adjudicatari del contracte menor no sigui el mateix d’un contracte anterior i en qualsevol cas que no es faci un 

segon contracte menor amb la mateixa empresa. 

7è) En darrera instància, i sempre que es pugui justificar d’acord amb l’article 120 LCSP o que es pugui acreditar 

la vinculació amb la situació de la crisi sanitària es pot plantejar una tramitació per emergència.” 

 

D’acord amb l’anterior es proposa que aquesta contractació administrativa es tramiti per 

urgència. 

 

4. Naturalesa contractual de la prestació 

 

La contractació que es proposa participa d'una doble naturalesa contractual, de prestació de 

serveis i de subministraments. Això no obstant, un cop valorat el cost corresponent a 

cadascuna de les prestacions contractuals, estimem que les prestacions corresponents al 

contracte de serveis representen un 75% del pressupost del contracte. Efectivament, partint 

de l’execució efectiva de l’expedient PR-2019-200023, antecedent immediat d’aquesta nova 

contractació, la part corresponent als serveis va ser aproximadament del 76% i a 

subministraments el 24% de l’import executat. 

 

Per aquest motiu, i de conformitat amb l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) considerem que aquest contracte s'ha de 

qualificar com a contracte administratiu mixt que s’haurà de tramitar per a les normes previstes 

per als contractes de serveis que és la prestació principal. 

 

4.   Característiques principals de la contractació: 

 

Es contracta el servei de realització tècnica dels actes i esdeveniments institucionals del 

President de la Generalitat al Palau de la Generalitat i a la resta d’espais on es portin a terme 

que amb caràcter general estaran circumscrits a l’àmbit territorial de Catalunya. 

 

Per tal de portar a terme els actes i esdeveniments institucionals, cal contractar una empresa 

que pugui realitzar totes les operacions necessàries des de l’assistència a les reunions 

preparatòries fins al desenvolupament de l’acte. Aquestes operacions inclouen l’adequació 

tècnica, l’ambientació dels espais, el seguiment dels actes i esdeveniments i també inclouen 

el muntatge i desmuntatge dels escenaris, estands i la resta d’elements decoratius on tenen 

lloc els actes i esdeveniments institucionals del President de la Generalitat.  

 

Els serveis que es requereixen per a la realització i desenvolupament dels actes i 

esdeveniments institucionals són els següents: so i acústica, il·luminació, equips multimèdia, 

material, mobiliari divers, així com el personal tècnic que actuarà sota la direcció tècnica de 

l’empresa contractista. 

 



   
  D

E
P

. D
E

 L
A

 P
R

E
S

ID
E

N
C

IA

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Anna Maria
Clarimon Alsina 16/06/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0723ZP9JQIS1H3Z3XCKAV5XDDK8K1FKE*
0723ZP9JQIS1H3Z3XCKAV5XDDK8K1FKE

Data creació còpia:
18/06/2020 08:16:11
Data caducitat còpia:
18/06/2023 00:00:00

Pàgina 4 de 16

         
         
         

                
                
                
               
 

 
 

4 de 16 
 

 

Carrer Sant Honorat, 1-3  

08002 Barcelona  

Web: www.gencat.cat/presidencia  

 

4.1. Divisió del contracte en lots 

 

Es fa constar que aquest contracte no està dividit en lots, l’article 99 de la LCSP, estableix  

la regla general de la divisió en lots del contracte, si bé preveu uns motius vàlids que 

s’hauran de justificar a l’expedient, d’acord amb els quals l’òrgan de contractació podrà no 

dividir el contracte en lots.  

La no divisió en lots s’ha de fonamentar en criteris tècnics, en els termes establerts a l’article 

99.3.b) de la LCSP, quan la realització independent de les diverses prestacions compreses 

a l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució. 

 

Aquest és precisament el criteri que cal aplicar en aquesta contractació perquè tècnicament 

no es possible executar de forma independent el conjunt d’actuacions previstes en el servei  

que ara es contracta, sinó que es necessari executar-les de forma conjunta a través d’una 

única empresa. 

 

La divisió del contracte en lots comportaria un fraccionament injustificable a nivell tècnic 

que a més determinaria que l’execució del contracte fos excessivament complicada i carent 

de viabilitat i a més la imprescindible necessitat de coordinar els diferents contractistes per 

als lots podria comportar greument el risc de soscavar l'execució adequada del contracte.  

 

4.2. Durada del contracte i pròrroga 

 

La vigència d’aquest contracte s’iniciarà el dia 1 de gener de 2021, o des de la data de 

signatura del contracte si és posterior, i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2021, o 

prèviament, quan s’esgoti l’import d’adjudicació. Així mateix, aquest contracte es podrà 

prorrogar les vegades necessàries, cadascuna de les pròrrogues tindrà, com a màxim, el 

termini inicial del contracte i no podran anar més enllà del 31 de desembre de 2023 i es 

realitzaran amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries.  

 

Les pròrrogues seran obligatòries per al contractista, sempre que l’administració realitzi el 

preavís almenys amb 2 mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte. 

 

4.3. Modificacions del contracte 

 

Als efectes de l’establert a l’article 204 de la LCSP, el contracte que resulti d’aquesta 

contractació podrà ser objecte de modificació, en un percentatge no superior al 20%, quan 

es produeixin les condicions següents: 

 

1. Les necessitats reals del servei són superiors a les estimades inicialment, d’acord amb el 

que determina la disposició final tretzena de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, 

regeneració i renovació urbanes, la qual afegeix una nova disposició addicional trenta quarta 

al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
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2. L’assumpció de noves competències o la supressió d’alguna o algunes de les existents, per 

part del Departament.  

 

3. L’atribució al Departament de nous mitjans o la reducció dels existents com a conseqüència 

de processos d’estructuració o reestructuració del Departament.  

 

4. Canvis d’ubicació de les dependències a on s’executa el servei que comportin una 

modificació dels espais i un augment o bé disminució dels serveis tècnics inicialment previstos 

 

5.   Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació 

 

5.1 Valor estimat del contracte (VEC) 

 

El VEC del contracte s’estableix en la quantitat de 1.260.000,00 € que és el resultat de 

sumar al pressupost base de licitació del contracte sense IVA i l’import de les pròrrogues 

totals possibles, més l’increment del 20% en concepte d’una eventual modificació de contracte. 

 

En el moment de redactar els plecs no es pot preveure si es modificarà el contracte i si és el 

cas, en quin moment es modificarà el contracte, per tant, s’estableix el valor estimat del 

contracte tenint en compte totes les modificacions a l’alça previstes. La modificació respecta 

el límit màxim del 20 % del preu inicial i si es prorrogués el contracte romandrien les 

característiques inalterables 

 

1r any:  350.000,00 € + 70.000€ modificació = 420.000,00 € 

Pròrroga 1:  350.000,00€+ 70.000 € modificació= 420.000,00 € 

Pròrroga 2:  350.000,00€+ 70.000 € modificació= 420.000,00 € 

 

VEC = 1.260.000,00 €  

 

 Pressupost base de licitació 

 

El pressupost base de licitació d’aquest contracte s’estableix en un màxim de 423.500,00 € 

IVA inclòs, dels quals 350.000,00 €, corresponen a l’import del contracte i 73.500,00 € a l’IVA 

suportat. 

  

Pressupost de licitació IVA Pressupost base de licitació 

350.000,00 € 73.500,00 € 423.500,00 € 

 

Amb càrrec a la partida pressupostària D/227008900/1210/000 o similar del pressupost 

corresponent a l’any 2021. 

 

Aquest import s’exhaurirà o no, en funció del número d’actes i esdeveniments que efectuï 

l’administració contractant d’acord amb els preus unitaris expressats en aquest plec i amb 
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l’oferta del contractista d’acord amb les seves necessitats reals. En qualsevol cas, no es 

garanteix cap volum màxim de despesa. 

 

5.2 Justificació del càlcul 

 

Amb la finalitat de garantir la viabilitat del contracte, la determinació del pressupost base de 

licitació s’ha basat en la despesa que es preveu executar al llarg dels mesos de vigència del 

contracte (de gener a desembre de 2021). 

 

Efectivament, el Gabinet de Relacions Externes i Protocol ens ha informat que inicialment, la 

planificació dels actes i esdeveniments institucionals amb què estan treballant de cara al 2021, 

així com  la dimensió i els mitjans tècnics que requeriran alguns d’aquests es similar a 

l’executada en anys anteriors.  

 

Es per això que l’import d’aquest expedient de contractació que ara s’inicia i que té una 

vigència inicial prevista de 12 mesos,  preveu un import màxim de despesa gairebé similar a 

la despesa de l’any 2019, que és el darrer exercici en què el contracte es va executar en una 

situació de normalitat sense l’afectació que la COVID19 ha tingut en l’any 2020. 

En qualsevol cas, aquest import constitueix una aproximació màxima a la planificació que 

s’està efectuant i que està subjecta a canvis, alteracions i modificacions sobrevingudes que 

poden resultar substancials, més tenint en compte l’evolució que pugui tenir la situació actual 

generada arran de la COVID19 que pot afectar significativament aquest expedient de 

contractació atès que l’execució dels actes pot esdevenir impossible o bé limitar-se com a 

conseqüència directa de la incidència del COVID19 o les mesures que les autoritats sanitàries 

adoptin per a combatre’l. 

  

Per tant, aquest import és una previsió que s’exhaurirà o no, en funció del número d’actes i 

esdeveniments que finalment es duguin a terme al llarg del seu període de vigència.  

 

5.3 Sistema de determinació del preu Conveni col·lectiu aplicable 

 

El sistema de determinació del preu d’aquest contracte és l’aplicació d’un descompte sobre 

tots els preus unitaris que consten detallats en l’apartat 8.1 del PPT. No s’acceptaran ofertes 

que impliquin una alça sobre els preus unitaris fixats. 

 

Els costos directes dels preus unitaris han estat fixats en referència als preus de mercat per 

prestacions de caràcter similar i prenen com a base els preus fixats en la licitació de l’any 

2019, els quals es consideren ajustats als preus existents en el sector de referència, així queda 

acreditat pel fet que en la licitació de l’expedient PR-2019-20023 on l’oferta econòmica de les 

4 empreses que es varen presentar a la licitació va representar un descompte dels preus 

unitaris molt similar que per ordre decreixent va ser del 35%,34% i 32% i l’empresa que va 

efectuar una baixa inferior va ser un descompte del 20%, resultant doncs que la diferència 

entre l’oferta amb major i amb menor descompte presentava només una variació de 15 punts 

percentuals i on la mitjana aritmètica de les baixes va ser d’un 30% de descompte.  
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Es per això que en aquesta licitació s’han mantingut els preus unitaris de l’anterior licitació  

amb un increment del 0,9% corresponent a l’IPC del 2019 respecte el 2020, sense que s’hagi 

efectuat una previsió d’increment de l’IPC del 2020 al 2021 atès que l’actual conjuntura 

econòmica afectada per la incidència de la COVID19 fa impossible preveure un percentatge 

d’increment de l’IPC que pugui tenir com a base una certesa econòmica. 

 

Es considera doncs, que els preus unitaris estan ajustat al mercat i les empreses licitadores 

podran presentar una oferta en aquesta licitació. 

 

Cal esmentar que davant la impossibilitat material d’encabir l’objecte contractual en algun 

àmbit funcional dels convenis col·lectius vigents, hem consultat a l’actual contractista i ens ha 

informat que el conveni que aplica és el conveni col·lectiu d’empreses d’hostes/esses i 

promotors/ores de venda de Catalunya (codi de conveni núm. 79001965012003), i és el que 

hem pres com a referència per a aquesta licitació perquè a més, és el que més s’adapta a 

l’objecte del contracte. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que sigui d’aplicació 

per als licitadors. 

 

Així mateix s’han tingut en  compte la resta de  costos indirectes que són els que s’estableixen 

a continuació amb els percentatges que s’indiquen: 

 

Tipus de cost Concepte Percentatge 

Costos directes Productes, materials i serveis 75,00% 

Costos indirectes Despeses de supervisió 8,00% 

Costos indirectes Despeses d'estructura d'empresa 4,50% 

Costos indirectes Benefici industrial 6,00% 

Costos indirectes Costos operatius 6,50% 

 

S’adjunta en annex el quadre -1- Desglossament de costos directes i indirectes 

 

5.4 Aprovació de preus unitaris contradictoris 

 

En cas que sigui necessari per al desenvolupament dels actes i esdeveniments introduir 

determinats elements, relacionats amb l’execució d’aquest contracte, el preu unitari dels quals 

no estigui definit en l’apartat 8.1 del PPT, s’haurà d’aprovar amb el contractista de forma 

contradictòria, i en els termes que preveu la legislació vigent en matèria de contractació. La 

manca d’acord en un preu unitari no definit en el contracte, facultarà a l’Administració a 

contractar-lo amb d’altres empreses.  

 

Un cop aprovats els preus contradictoris, passaran a formar part del llistat de preus unitaris 

del contracte. Sobre aquests preus contradictoris aprovats s’aplicarà la baixa que el 

contractista hagi ofert. 
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6.    Criteris de Solvència i classificació empresarial 

 

6.1 Solvència econòmica i financera 

 

Xifra anual de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, en relació 

al millor exercici dins dels tres darrers anys disponibles en funció de la data de creació o d’inici 

de les activitats empresarials, per un import igual o superior a 700.000,00 €, IVA exclòs. 

 

6.2 Solvència tècnica 

 

Serveis o treballs d’igual o similar naturalesa a l’objecte del contracte realitzats en els darrers 

tres anys. L’import anual dels serveis o treballs d’igual o similar naturalesa realitzats durant 

l’anualitat de major execució del període de tres anys esmentat serà de, com a mínim 

500.000,00 €, IVA exclòs.   

 

El licitador amb la millor oferta haurà de presentar una declaració responsable que inclogui la 

relació dels principals serveis o treballs esmentada, i que inclogui per a cada anualitat:  import, 

dates i els destinataris públics o privats com també l’import total executat. 

 

A més, els serveis o treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per 

l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i mitjançant certificat 

expedit pel destinatari privat, quan així sigui el cas. 

 

6.3 Classificació empresarial 

 

Classificació  opcional:  en  serveis  quan  hi  hagi  correspondència  entre  el   codi  CPV  de 

l’objecte del contracte i els grups i subgrups de classificació empresarial). 

 

Classificació anterior al RD 773/2015  Classificació segons RD 773/2015 

Grup: L Grup: L 

Subgrup: 5  Subgrup: 5  

Categoria: D Categoria: 5 

 

 

7.    Subcontractació 

 

Té la consideració de crític i no pot ser subcontractat el personal que s’indica a continuació, 

el qual es farà càrrec de la informació,  direcció i coordinació entre els diferents proveïdors o 

personal  que l’empresa contractista subcontracti : 

 

- L’encarregat de l’execució del contracte, en qualitat d’interlocutor (apartat 3.2 del 

PPTP). 
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- L’encarregat de l’execució del contracte, que assumeixi la direcció tècnica del 

personal  que aporti l’empresa contractista per dur a terme el servei (apartat 3.3 del 

PPTP). 

 

La resta de serveis i subministraments poden ser subcontractats.  

 

8.    Justificació del procediment 

 

Aquesta contractació administrativa, es tramitarà per urgència, està subjecta a regulació 

harmonitzada i es tramitarà pel procediment obert, d’acord amb el que estableix l’article 

1 1 9 ,  22 i els articles 156 a 158 de la LCSP. 

 

9. Criteris d’adjudicació de les ofertes  

 

D’acord amb l’article 145.4 de Llei 9/2017, i com que el CPV d’aquest contracte està recollit 

en l’annex 4 de LCSP, els criteris d’adjudicació relacionats amb la qualitat hauran de 

representar al menys el 51% del total de valoració de les ofertes.  

 

Així doncs, en aquesta licitació els criteris d’adjudicació relacionats amb la qualitat suposen 

un 52%, dels quals un 49% són els criteris subjectius, en concret els relacionats amb la qualitat 

de la proposta tècnica i un 3% són criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules 

automàtiques per valorar l’experiència del personal tècnic especialista adscrit al contracte, tal 

i com s’especifiquen a continuació: 

  

La puntuació màxima que podran obtenir les empreses licitadores en relació als criteris 

d’adjudicació serà de fins a 100 punts, distribuïts de la següent forma:  

 

A. Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor  , fins a 49 

punts:  

En aquest apartat es valorarà la proposta tècnica, desglossada en els aspectes següents: 

A1 Propostes relacionades amb la utilització d'equips tècnics i sistemes tecnològics 

avançats per a la realització dels actes. Fins a 22 punts. 

A2 Propostes relaciones amb l'edició, la postproducció i l'arxiu dels actes. Fins a 12 

punts. 

A3 Propostes relacionades amb el disseny i configuració de l'espai escenogràfic. Fins 

a 15 punts. 

B.  Criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, fins 

a 51 punts: 

 

B1    Oferta econòmica. Fins a 48 punts 

 

B2    Experiència del personal tècnic especialista adscrit al contracte. Fins a 3 punts. 
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9.1 Justificació dels Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de 

valor    

En aquest apartat es valorarà la proposta tècnica de les empreses licitadores que permetrà 

una millor execució del contracte, amb la finalitat de garantir la qualitat tècnica, escenogràfica 

i la postproducció i arxiu dels actes.  La baremació establerta proporciona les pautes de 

valoració i els paràmetres de puntuació.  

 

9.2 Justificació de l’experiència del personal tècnic especialista adscrit al contracte que 

forma part dels criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica.  

 

L’experiència del personal tècnic especialista pot afectar de manera significativa a la millor 

execució del contracte, en atenció a les particularitats dels muntatges  que cal executar, que 

venen determinades per la complexitat tècnica de la disposició escenogràfica, per les 

dimensions de l’acte, així com per altres condicionants, especialment en actes multitudinaris 

en espais exteriors o en estructures interiors amb complexitat acústica. Així doncs,  el personal 

tècnic ha de disposar d’expertesa i experiència que incidirà significativament en la qualitat 

tècnica final de l’acte.  

 

10.     Condicions especials d’execució:  

 

Per tal garantir l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte d'oportunitats de dones i 

homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l'accés al treball remunerat, al 

salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de condicions de treball i d’acord 

amb el que disposa l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 

d’execució del contracte: 

 

- L’empresa contractista haurà d’organitzar formació professional en el lloc de treball 

que millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del 

contracte i les seves capacitats i qualificació.  

 

- L’empresa contractista està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits. 

 

Aquestes condicions especials d’execució fomenten una execució del contracte, d‘una manera 

socialment més responsable. I també suposen una millor qualitat tècnica en la seva execució, 

ja que milloren les capacitats i la qualificació del personal, com també les condicions laborals 

del personal que executa les prestacions del contracte.  

 

Per tot això, 

 

Proposo, 
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Que s’iniciï la contractació administrativa del servei de realització tècnica dels actes i 

esdeveniments institucionals del President de la Generalitat al Palau de la Generalitat i a la 

resta d’espais on es portin a terme.  

 

El pressupost base de licitació d’aquest contracte s’estableix en un màxim de 423.500,00 € 

IVA inclòs, dels quals 350.000,00 €, corresponen a l’import del contracte i 73.500,00 € a l’IVA 

suportat. 

  

Pressupost de licitació IVA Pressupost base de licitació 

350.000,00 € 73.500,00 € 423.500,00 € 

 

L’adjudicació d’aquest contracte i, per tant, el compromís de la despesa queda limitada a 

l’existència crèdit adequat i suficient en la Llei de Pressupostos de 2021, d’acord amb l’article 

116 de la LCSP.  

  

Que es tramiti aquesta contractació administrativa per urgència i pel procediment obert, 

d’acord amb el que estableixen els articles  119 i 156 i següents de la LCSP.  

 

 

 

Signat digitalment a Barcelona, 

 

 

 

 

 

Sub-directora general d’Obres i Serveis 

 

 

 



   
  D

E
P

. D
E

 L
A

 P
R

E
S

ID
E

N
C

IA

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Anna Maria Clarimon Alsina 16/06/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web
csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0723ZP9JQIS1H3Z3XCKAV5XDDK8K1FKE*
0723ZP9JQIS1H3Z3XCKAV5XDDK8K1FKE

Data creació còpia:
18/06/2020 08:16:11
Data caducitat còpia:
18/06/2023 00:00:00

Pàgina 12 de 16

               
               
               

                      
                       
 

 
 

12 de 16 
 

 

Carrer Sant Honorat, 1-3  

08002 Barcelona  

Web: www.gencat.cat/presidencia  

Anne 

QUADRE -1- Desglossament dels costos directes i indirectes 

Concepte Productes 
Despeses 

Supervisió 

Despeses  

Estructura 

Benefici 

Industrial 

Costos 

operatius 

Preu unitari 

IVA exclòs 

Lloguer de faristol metacrilat Acte i unitat     243,59 €          25,98 €               14,62 €     19,49 €     21,10 €        324,78 €  

Lloguer de microfonia per faristol tipus AKG 747, Mx 

412, Mx 418 
Acte i unitat       38,19 €            4,07 €                 2,29 €       3,06 €       3,31 €         50,92 €  

Bastidor de fusta amb llenç de 3x2,5 màxim 

(muntatge inclòs) 
Acte i unitat  1.686,78 €        179,92 €             101,21 €   134,94 €   146,19 €     2.249,04 €  

Bastidor de fusta amb llenç de 4x2,5 màxim 

(muntatge inclòs) 
Acte i unitat  1.985,18 €        211,75 €             119,11 €   158,81 €   172,05 €     2.646,90 €  

Bastidor de fusta amb llenç de 5x2,5 màxim 

(muntatge inclòs) 
Acte i unitat  2.283,56 €        243,58 €             137,01 €   182,68 €   197,91 €     3.044,74 €  

Bastidor de fusta amb llenç de 6x2,5 màxim 

(muntatge inclòs) 
Acte i unitat  2.581,94 €        275,41 €             154,92 €   206,56 €   223,76 €     3.442,59 €  

Bastidor de fusta amb llenç de 7x2,5 màxim 

(muntatge inclòs) 
Acte i unitat  2.880,08 €        307,21 €             172,80 €   230,40 €   249,61 €     3.840,10 €  

Bastidor de fusta amb llenç de 7x2,5 màxim 

(muntatge inclòs) estructura fixa canvi llenç 
Acte i unitat  2.163,76 €        230,80 €             129,82 €   173,10 €   187,53 €     2.885,01 €  

Bastidor de fusta amb llenç per laterals de 0,50x2,50 

màxim (muntatge inclòs) 
Acte i unitat     548,06 €          58,46 €               32,88 €     43,84 €     47,50 €        730,74 €  

Servei mínim de confecció vinil ---     126,47 €          13,49 €                 7,59 €     10,12 €     10,95 €        168,62 €  

Vinil de tall+Logo Generalitat per faristol estàndard ---     120,38 €          12,84 €                 7,22 €       9,63 €     10,43 €        160,50 €  

Retolació per faristol ---     182,69 €          19,49 €               10,96 €     14,61 €     15,83 €        243,58 €  

Retolació per taula ---     353,19 €          37,67 €               21,19 €     28,26 €     30,61 €        470,92 €  

Placa de fòrex imprès per faristol Generalitat mides 

50x33 
Acte i unitat       63,23 €            6,74 €                 3,79 €       5,06 €       5,49 €         84,31 €  

Vinil de tall per frontal taula (màxim 3 metres de 

llargada de vinil) 
Acte i unitat     347,10 €          37,02 €               20,83 €     27,77 €     30,08 €        462,80 €  
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Vinil de tall per frontal taula (màxim 2 metres de 

llargada de vinil) 
Acte i unitat     200,95 €          21,43 €               12,06 €     16,08 €     17,41 €        267,93 €  

Vinil de tall per frontal taula (màxim 1 metres de 

llargada de vinil) 
Acte i unitat     120,38 €          12,84 €                 7,22 €       9,63 €     10,43 €        160,50 €  

Construcció d'1 peanya 70x80x30 vinilada totalment 

amb imatge de l'acte 
Acte i unitat     267,94 €          28,58 €               16,08 €     21,44 €     23,21 €        357,25 €  

Vinil peanya de 70x80x30 ja existent Acte i unitat     146,15 €          15,59 €                 8,77 €     11,69 €     12,67 €        194,87 €  

Vinil adhesiu de 1 a 10 m2, sense col·locació m2       40,19 €            4,29 €                 2,41 €       3,22 €       3,48 €         53,59 €  

Vinil adhesiu de 11 a 30 m2, sense col·locació m2       35,32 €            3,77 €                 2,12 €       2,83 €       3,05 €         47,09 €  

Vinil adhesiu de 31 a 50 m2, sense col·locació m2       31,67 €            3,38 €                 1,90 €       2,53 €       2,75 €         42,23 €  

Vinil de tall preu unitari fins a 1 metre d'amplada, 

sense col·locació 
Acte i unitat       73,07 €            7,79 €                 4,38 €       5,85 €       6,34 €         97,43 €  

Col·locació vinils ---     182,99 €          19,52 €               10,98 €     14,64 €     15,86 €        243,99 €  

Aplicació d'imatge gràfica ---     243,59 €          25,98 €               14,62 €     19,49 €     21,10 €        324,78 €  

Maquetació d'elements gràfics ---     438,44 €          46,77 €               26,30 €     35,08 €     38,00 €        584,59 €  

Creació disseny imatge ---     730,74 €          77,95 €               43,84 €     58,46 €     63,33 €        974,32 €  

Repàs taula fusteria melamina (propietat 

Generalitat) 
---     152,24 €          16,24 €                 9,13 €     12,18 €     13,19 €        202,98 €  

Empostissats de 2  ½ x 1 ½ de 0,12 a 1m d'alçada m2        7,02 €            0,75 €                 0,42 €       0,56 €       0,61 €           9,36 €  

Empostissats de 1,20m d'alçada m2        9,38 €            1,00 €                 0,56 €       0,75 €       0,81 €         12,50 €  

Empostissats de 1,50 a 1,80m d'alçada m2       12,50 €            1,33 €                 0,75 €       1,00 €       1,08 €         16,66 €  

Empostissats  de 2x1 tipus rosco unitat       27,91 €            2,98 €                 1,67 €       2,23 €       2,42 €         37,21 €  

Servei mínim empostissats ---     152,63 €          16,28 €                 9,16 €     12,21 €     13,22 €        203,50 €  

Cadires de plàstic unitat        0,82 €            0,09 €                 0,05 €       0,07 €       0,06 €           1,09 €  

Taules de fusta de 2m x 0,70m unitat        7,22 €            0,77 €                 0,43 €       0,58 €       0,63 €           9,63 €  

Servei mínim taules i cadires ---       91,73 €            9,78 €                 5,50 €       7,35 €       7,95 €        122,31 €  

Moqueta firal col·locada m2        5,57 €            0,59 €                 0,33 €       0,45 €       0,48 €           7,42 €  

Moqueta plastificada col·locada m2        9,35 €            1,00 €                 0,56 €       0,75 €       0,81 €         12,47 €  

Equip de so de 500w Acte i unitat     193,24 €          20,61 €               11,59 €     15,46 €     16,75 €        257,65 €  
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Equip de so de 800w Acte i unitat     225,44 €          24,05 €               13,53 €     18,04 €     19,53 €        300,59 €  

Equip de so de 1.000w Acte i unitat     257,65 €          27,48 €               15,46 €     20,61 €     22,33 €        343,53 €  

Equip de so de 2.000w Acte i unitat     418,67 €          44,66 €               25,12 €     33,49 €     36,29 €        558,23 €  

Equip de so de 3.000w Acte i unitat     515,30 €          54,96 €               30,92 €     41,22 €     44,66 €        687,06 €  

Equip de so de 4.000w Acte i unitat     611,93 €          65,27 €               36,72 €     48,95 €     53,04 €        815,91 €  

Equip de so de 6.000w Acte i unitat     708,55 €          75,58 €               42,51 €     56,68 €     61,41 €        944,73 €  

Equip de so de 8.000w Acte i unitat     990,07 €        105,61 €               59,40 €     79,21 €     85,80 €     1.320,09 €  

Taula monitors Acte i unitat     292,30 €          31,18 €               17,54 €     23,38 €     25,33 €        389,73 €  

Micros de mà sense fil Acte i unitat       51,53 €            5,50 €                 3,09 €       4,12 €       4,46 €         68,70 €  

Micros de diadema sense fil Acte i unitat       96,62 €          10,31 €                 5,80 €       7,73 €       8,36 €        128,82 €  

Rack de premsa Acte i unitat       87,83 €            9,37 €                 5,27 €       7,03 €       7,61 €        117,11 €  

Servei mínim d'il·luminació 2 focus     146,39 €          15,61 €                 8,78 €     11,71 €     12,69 €        195,18 €  

Equip d'il·luminació de 12.000w en 2 torres ---     210,80 €          22,49 €               12,65 €     16,86 €     18,27 €        281,07 €  

Equip d'il·luminació HMI de 1250w en trípode focus     211,91 €          22,60 €               12,71 €     16,95 €     18,38 €        282,55 €  

Equip d'il·luminació de 24.000w en 2 torres ---     421,61 €          44,97 €               25,30 €     33,73 €     36,53 €        562,14 €  

Estructura suport il·luminació focus     272,81 €          29,10 €               16,37 €     21,82 €     23,64 €        363,74 €  

Equip d'il·luminació de 30.000w (Fresnel de 2kw, 

retalls ETC, laniros) sobre estructures de prolyte de 

3 metres en format L 

--- 483,26 € 51,55 € 29,00 € 38,66 € 41,88 € 644,35 € 

Pantalles Ledsystem 6 mm (interior)   

3x3 mòduls Acte i unitat  2.735,88 €        291,83 €             164,15 €   218,87 €   237,11 €     3.647,84 €  

4x4 mòduls Acte i unitat  4.863,78 €        518,80 €             291,83 €   389,10 €   421,53 €     6.485,04 €  

5x5 mòduls Acte i unitat  7.599,66 €        810,63 €             455,98 €   607,97 €   658,64 €   10.132,88 €  

Pantalles Ledsystem 10 mm (exterior)   

3x3 mòduls Acte i unitat  2.011,43 €        214,55 €             120,69 €   160,91 €   174,32 €     2.681,90 €  

4x4 mòduls Acte i unitat  3.576,83 €        381,53 €             214,61 €   286,15 €   309,98 €     4.769,10 €  

5x5 mòduls Acte i unitat  5.588,24 €        596,08 €             335,29 €   447,06 €   484,31 €     7.450,98 €  

Plasmawall             
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2x2 Acte i unitat     727,49 €          77,60 €               43,65 €     58,20 €     63,04 €        969,98 €  

3x3 Acte i unitat  1.636,85 €        174,60 €               98,21 €   130,95 €   141,86 €     2.182,47 €  

4x4 Acte i unitat  2.909,96 €        310,40 €             174,60 €   232,80 €   252,18 €     3.879,94 €  

5x5 Acte i unitat  4.546,80 €        484,99 €             272,81 €   363,74 €   394,06 €     6.062,40 €  

Plasmes     

40" Acte i unitat       68,21 €            7,28 €                 4,09 €       5,46 €       5,90 €         90,94 €  

42" Acte i unitat     113,66 €          12,12 €                 6,82 €       9,10 €       9,85 €        151,55 €  

50" Acte i unitat     128,83 €          13,74 €                 7,73 €     10,31 €     11,16 €        171,77 €  

61" Acte i unitat     318,28 €          33,95 €               19,10 €     25,46 €     27,58 €        424,37 €  

Suport de peu Acte i unitat       18,19 €            1,94 €                 1,09 €       1,46 €       1,57 €         24,25 €  

Personal tècnic   

Tècnic de so hora       19,49 €            2,08 €                 1,17 €       1,56 €       1,68 €         25,98 €  

Tècnic de llum hora       19,49 €            2,08 €                 1,17 €       1,56 €       1,68 €         25,98 €  

Maquinista hora       19,49 €            2,08 €                 1,17 €       1,56 €       1,68 €         25,98 €  

Personal de càrrega/descàrrega hora       17,15 €            1,83 €                 1,03 €       1,37 €       1,48 €         22,86 €  

Personal de càrrega/descàrrega (jornada de 8 

hores) 
jornada     132,51 €          14,13 €                 7,95 €     10,60 €     11,49 €        176,68 €  

Regidor (jornada de 4 hores) jornada     112,64 €          12,01 €                 6,76 €       9,01 €       9,76 €        150,18 €  

Regidor (jornada de 8 hores) jornada     225,26 €          24,03 €               13,52 €     18,02 €     19,52 €        300,35 €  

Productor (jornada de 4 hores) jornada     125,11 €          13,34 €                 7,51 €     10,01 €     10,84 €        166,81 €  

Productor (jornada de 8 hores) jornada     250,21 €          26,69 €               15,01 €     20,02 €     21,68 €        333,61 €  

Tècnic audiovisual (jornada de 4 hores) jornada     150,05 €          16,00 €                 9,00 €     12,00 €     13,01 €        200,06 €  

Tècnic audiovisual (jornada de 8 hores) jornada     300,09 €          32,01 €               18,01 €     24,01 €     26,00 €        400,12 €  

Lloguer altre material   

Sanitaris químics unitat     194,87 €          20,79 €               11,69 €     15,59 €     16,88 €        259,82 €  

Tanques de seguretat unitat        7,79 €            0,83 €                 0,47 €       0,62 €       0,68 €         10,39 €  
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