
ACTA  DEL  CONSELL  D’ADMINISTRACIÓ  DE  LA  SOCIETAT  MERCANTIL
MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA, S.L.U.

Dia: 12 de maig de 2022
Hora d’inici: 20:30 hores
Lloc (telemàtic): https://us06web.zoom.us/j/87413824103?
pwd=R3VsNWVQRGxCYW1TMy9UTWRsUzJSQT09

ASSISTENTS:

Presidenta: 
Maria Villegas Rueda, Regidora de Cultura de l'Ajuntament (PSC-CP)

Vocals:
Vanessa Jiménez Cano (PSC-CP)
Josep Sampera Arimón (PSC-CP)
Maria del Mar González (PSC-CP)
Mònica Llorente Gutiérrez (PSC-CP)
Josep Maria Farnés i Sararols (ERC-AG-AM)
Carles Canet i Estrany (Primàries)
Juan Manuel de Vargas Delgado (C's)

Secretari delegat:
Francesc Palau Helguera

Gerent:
Carles Ribell i Toledano

Absents:
Isabel Mas Pares (interventora)
Josep Sesat Vegas (Junts per Granollers)

ORDRE DEL DIA:

1. Proposta relativa a l'aprovació dels plecs de la licitació pel subministrament i posada
en marxa dels equipaments per la modernització del sistema d'il·luminació escènica
del  teatre  auditori  de  Granollers  a  adjudicar  per  procediment  obert  subjecte  a
regulació  harmonitzada  segons  el  pla  de  Recuperació  Transformació  i  Resiliència
finançat per la Unió Europea – Next Generation.

2. Donar compte de la convocatòria de la plaça d'un Tècnic/a d'Espectacles i Serveis
d'Escenari, per a les funcions de coordinació i organització del procés de producció
tècnica d'un esdeveniment.

3. Precs i preguntes.

4. Aprovació de l'acta de la sessió

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

La presidenta obra la sessió donant la benvinguda als assistents i comença pel punt 2
de l'ordre del dia.



2. Donar compte de la convocatòria de la plaça d'un Tècnic/a d'Espectacles i
Serveis d'Escenari, per a les funcions de coordinació i organització del procés
de producció tècnica d'un esdeveniment.

La Sra. presidenta explica que després de la baixa del treballador Vicenç Sáez s'ha
convocat una plaça per procedir a la seva substitució i que en el proper Consell donarà
compte del resultat obtingut.

1.  Proposta  relativa  a  l'aprovació  dels  plecs  de  la  licitació  pel
subministrament i posada en marxa dels equipaments per la modernització
del  sistema  d'il·luminació  escènica  del  teatre  auditori  de  Granollers  a
adjudicar per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada segons el
pla de Recuperació Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea –
Next Generation.

S'incorpora a la sessió el conseller Josep Maria Farnés 20:49 h i la presidenta passa al
punt 1.

La presidenta declara que, com a resultat de la subvenció sol·licitada al ministeri pels
fons Next Generation, la societat ha de procedir a iniciar una licitació per complir amb
els requisits i terminis objectes de la subvenció.

Intervé el Gerent de la societat en Carles Ribell per detallar que aquesta licitació s'ha
fet  supeditada  a  l'obtenció  de  la  subvenció  tant  per  import  com  per  unitats  del
subministrament licitat.

Intervé el conseller Carles Canet i pregunta si ja es té coneixement de l'import atorgat
o quan se sabrà si ha sigut atorgada. En Carles Ribell explica que encarà no sabem ni
si ens l'atorguen ni l'import, però que s'ha d'iniciar la licitació per complir terminis i
per això es fa supeditada a l'obtenció d'aquesta.

La presidenta sotmet a votació la proposta que s'adjunta annexa com a «Punt 1», la
part dispositiva de la qual estableix:

«1. Aprovar l'inici de l'expedient de licitació del contracte subministrament i posada en
marxa dels equipaments per la modernització del sistema d'il·luminació escènica del
teatre auditori de Granollers a adjudicar per procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada segons el pla de Recuperació Transformació i Resiliència finançat per la
Unió Europea – Next Generation.

2. Aprovar el Plec de condicions particulars i el plec de prescripcions tècniques, que
han de regular la present contractació.

3.  Ordenar  la  publicació  de  l'anunci  de  licitació  corresponents  al  DOUE,  perfil  del
contractant de la societat, plataforma electrònica de contractació pública PIXELWARE i
addicionalment al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

4. Atorgar un termini per a la presentació d'ofertes de trenta-cinc dies naturals des de
la seva publicació.

5. Delegar al gerent de Granollers Escena SL les facultats necessàries per adjudicar i
formalitzar el contracte amb el licitador que presenti la millor oferta de conformitat
amb els  plecs aprovats;  així  com qualsevol  altra  facultat  que sigui  necessària  per
assegurar el correcte compliment del contracte. Això inclou atorgar, signar, notificar,
publicar i requerir qualsevol acord o document que sigui necessari.

6. Nomenar com a membres de la Mesa de Contractació, a:



Presidenta Maria Villegas Rueda presidenta de la societat o qui deleguin
Vocals Francesc Palau Helguera secretari de la societat

Carles Ribell i Toledano Gerent de la societat
Francesc Viaplana Medalla Cap tècnic de la societat

Secretari/a Ma José López Frias Cap d'administració de la societat o qui delegui»

La proposta queda aprovada per unanimitat dels assistents.

3. Precs i preguntes.

No es formulen precs ni preguntes.

4. Aprovació de l'acta de la sessió

La presidenta informa que l'acta serà enviada a tots els assistents, amb concessió d'un
termini  de quinze dies per  formular  esmenes.  Si  no es presenten esmenes,  l'acta
quedarà aprovada.

El Secretari Delegat Vistiplau de la presidenta
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GRANOLLERS ESCENA, S.L.U. 

Consell d’Administració 

12 de maig de 2022 

 

Punt 1: Proposta a l’aprovació de una nova licitació del contracte de 
subministrament i posada en marxa dels equipaments per la modernització del 
sistema d’il·luminació escènica del teatre auditori de Granollers a adjudicar per 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada segons el pla de Recuperació 

Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation. 
 

 

Fets: 

En data7 de febrer de 2022 la societat Granollers Escena S.,L. Es va presentar a la subvenció de “ 

Ayudas para la modernización de las estructuras de gestión artísticas en el ámbito de 

las artes escénicas y de la música 2021” convocada per el Ministeri de Cultura del Estat 

Espanyol. 

 

Atesa la necessitat d’haver de convocar la licitació per complir amb els terminis establerts de la 

convocatòria, és procedent iniciar  un expedient licitatori a l'adjudicació mitjançant procediment 
harmonitzat  d'un contracte modernització del sistema d’il·luminació escènica del teatre auditori 
de Granollers, la qual esta supeditada a la obtenció de la subvenció. 
 

 
 

El pressupost total base de licitació en període executiu  es de 328.536,16€ mes 68.992,59€ 
en  concepte d’IVA (21%), el que fa un total de 397.528,75€ (IVA inclòs), d’acord amb la 
distribució econòmica  següent: 
 

✓ Lot 1 Subministrament d’equipaments lumínics tipus cos de retall, de 90leds 300w per 
utilitzar amb  òptiques diferents, juntament amb  les seves òptiques intercanviables dels 

diferents graus que s’especifiquen, així com els suports i fixacions  adequats per la 
instal·lació a truss o tub de 50mm. A mes del cablejat elèctric i Dmx , i les corresponents 
caixes de transport amb rodes necessàries.  

 
Es determina un import màxim de 138.395,16€ més 29.062,98€ en concepte d’IVA 
(21%) el que fa un total de 167.458,14€ (IVA inclòs). 

 

Els preus  i les unitats estan indicats en els plecs tècnics.  El total de les unitats està supeditat al 
atorgament de la subvenció del fons europeu Next generation segons el punt 5 dels plecs tècnics 
 
 

✓ Lot 2. Subministrament d’equipaments lumínics tipus Led Whash d’alta eficiència 
energètica i amb panell RGBW de 8 segments. Així com els suports i fixacions adequats 
per la instal·lació a truss o tub de 50mm. A mes del cablejat elèctric i Dmx , i les 

corresponents caixes de transport amb rodes necessàries.  
 

Es determina un import màxim de 39.000,00€ més 8.190,900€ en concepte d’IVA (21%) 
el que fa un total de 47.190,00€ (IVA inclòs). 

 
Els preus  i les unitats estan indicats en els plecs tècnics  El total de les unitats esta supeditat al 

atorgament de la subvenció del fons europeu Next generation segons el punt 5 dels plecs tècnics 
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✓ Lot 3. Subministrament d’equipaments lumínics leds  tipus Caps Mòbils RGBW  d’alta 
eficiència energètica, Així com els suports i fixacions adequats per la instal·lació a truss o 
tub de 50mm. A mes del cablejat elèctric i Dmx , i les corresponents caixes de transport 
amb rodes necessàries.  

 
Es determina un import màxim de 151.141,00€ més 31.739,61€ en concepte d’IVA 

(21%) el que fa un total de 182.880,61€ (IVA inclòs). 
 
Els preus  i les unitats estan indicats en els plecs tècnics. El total de les unitats esta supeditat al 
atorgament de la subvenció del fons europeu Next generation segons el punt 5 dels plecs tècnics 
 

 
La despesa anirà a càrrec de la obtenció de la subvenció sol.llicitada per  la societat mercantil 

municipal Granollers Escena, S.L.U.  
  

Els tècnics de Granollers Escena S.L.U han elaborat els plecs de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars que han de servir de base per adjudicar el contracte i regular 
la prestació d'aquest servei. 

El responsable del contracte serà el Sr. Francesc Viaplana Medalla , Cap tècnic de la societat 

mercantil municipal Granollers Escena, S.L.U. 

Fonaments de dret: 

- Article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa 

la qualificació del contracte privat de serveis. 

- Articles 28,116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar. 

- Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa 

a la designació del responsable del contracte. 

- Article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 

fa a l'aprovació de l'expedient de contractació. 

- Articles 156, 157 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert. 

En virtut d’allò exposat: 

Es proposa: 

1.  Aprovar l'inici de l'expedient de licitació del contracte subministrament i posada en marxa 

dels equipaments per la modernització del sistema d’il·luminació escènica del teatre 

auditori de Granollers a adjudicar per procediment obert subjecte a regulació 

harmonitzada segons el pla de Recuperació Transformació i Resiliència finançat per la 

Unió Europea – Next Generation 

 

2. Aprovar el Plec de condicions particulars i el plec de prescripcions tècniques, que han de 
regular la present contractació. 

3. Ordenar la publicació del anuncis de licitació corresponents al  DOUE, perfil de contractant de 

la societat, plataforma electrònica de contractació pública PIXELWARE i addicionalment al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

4. Atorgar un termini per a la presentació d’ofertes de 35 dies naturals des de la seva publicació. 
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5. Delegar al gerent de Granollers Escena SL les facultats necessàries per adjudicar i formalitzar 

el contracte amb el licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb els plecs 
aprovats; així com qualsevol altra facultat que sigui necessària per assegurar el correcte 
compliment del contracte. Això inclou atorgar, signar, notificar, publicar i requerir qualsevol acord 
o document que sigui necessari.  

 

6. Nomenar com a membres de la Mesa de Contractació, a: 

Presidenta Maria Villegas Rueda Presidenta de la societat o qui deleguin 

Vocals  Francesc Palau Helguera Secretari de la societat  

   Carles Ribell i Toledano Gerent de la societat 

   Francesc Viaplana Medalla Cap tècnic de la societat  

Secretari/a MªJosé López Frias Cap d’administració de la societat o qui delegui 

 

Granollers,12 de maig de 2022 
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