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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT PER ADJUDICAR ELS 
SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE SO DE 
PODIUM I ATRIUM DE VILADECANS 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
CARME VIDAL TRABALÓN, en qualitat de Gerent de la SOCIETAT PRIVADA 
MUNICIPAL VILADECANS QUALITAT, S.L. 
 
En relació a la contractació per PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT 
PER ADJUDICAR ELS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE SO DE 
PODIUM I ÀTRIUM DE VILADECANS. 
 
 

EXPOSA 
 

 
1. Atès que en data 29 d’abril de 2020 l’òrgan de contractació de VIQUAL, a la 

vista de l’informe tècnic, va procedir a adoptar els següents acords: 
 
 

1. Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
mitjançant procediment obert  simplificat sumari no subjecte a regulació 
harmonitzada els serveis de manteniment correctiu i preventiu dels equips de 
so dels equipaments Podium i Atrium de Viladecans. 

 
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques que ha de regir la contractació del referit servei.   
 

3. Procedir a publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de SPM 
Viladecans Qualitat, S.L. integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

4. Dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució 
d'aquests acords.   

 

 
2. Atès que en data 13 de maig de 2020 es va publicar al perfil de SPM 

Viladecans Qualitat, S.L. (“VIQUAL”) integrat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”), l’anunci de 
licitació del procediment obert simplificat abreujat per adjudicar els serveis de 
manteniment dels equips de so de Podium i Àtrium de Viladecans.  

 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 
MANTENIMENT EQUIPS DE 
SO ATRIUM I PODIUM 

DATA 3 de setembre de 2020 
CODI 

PROJECTE 
128/20 
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3. Atès que en data 27 de maig a les 14:00h va finalitzar el termini per a presentar 

les propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital i, segons 
consta a data d’avui a la pàgina web del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, no es va produir cap afectació a l’eina de Sobre Digital durant l’últim 
dia de presentació de propostes.   
 
 

4. Atès que en data 28 de maig es va procedir mitjançant l’eina de Sobre Digital 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya a l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 21/05/2020 19:29:16 
Núm. de Registre: E/000026-2020 
Identificador (NIF): B67396184 
EMPRESA: INSTALSO AUDIOVISUALS S.L. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 22/05/2020 11:32:20 
Núm. de Registre: E/000027-2020 
Identificador (NIF): B63603229 
EMPRESA: PRATSON S.L 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 25/05/2020 a les 13:47 hs 
Núm. de Registre: E/000028-2020 
Identificador (NIF): B25789306 
EMPRESA: Soundersrent S.L.U 

 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 26/05/2020 11:39:21 
Núm. de Registre: E/000030-2020 
Identificador (NIF): B64709363 
EMPRESA: INICIATIVES EVENTS SL 
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 26/05/2020 16:52:35 
Núm. de Registre: E/000031-2020 
Identificador (NIF): B55549562 
EMPRESA: Bi Audio Tarragona S.L.U. 

 
 

5. Atès que en data 31 de juliol de 2020 s’ha emès informe tècnic jurídic de 
valoració de les ofertes presentades pels Serveis tècnics i Serveis jurídics, del 
qual es desprèn que el licitador núm. 4, l’empresa INICIATIVES EVENTS S.L., 
ha estat la que ha obtingut més puntuació, amb un total de 99,18 punts, d’acord 
amb el detall i desglossi contingut a propi informe. 

 
 
Per tot l’exposat 
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ACORDA 

 
 
PRIMER.- RATIFICAR la valoració de les ofertes presentades al procediment obert 

simplificat abreujat per adjudicar els serveis de manteniment dels equips 
de so de Podium i Atrium de Viladecans. 

 
 
SEGON.-  ADJUDICAR la contractació del procediment obert simplificat abreujat per 

adjudicar els serveis de manteniment dels equips de so de Podium i 
Atrium de Viladecans a la societat INICIATIVES EVENTS S.L., amb CIF 
B64709363, per un import pels serveis de manteniment preventiu de  SET 
MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS (7.214,02 €), 
(I.V.A. exclòs), i un preu/hora pels serveis de manteniment correctiu de 
15,91 Euros (I.V.A. exclòs), atès que ha estat la que ha obtingut major 
puntuació en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i 
criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 99,18 punts, d’acord amb 
el desglossi que s’adjunta: 

 
 

 
Oferta 4:   
Nom empresa: INICIATIVES EVENTS S.L. 
PUNTUACIÓ OBTINGUDA CRITERIS AUTOMÀTICS 99,18  punts 
 

 
 
 
a)  Oferta econòmica serveis de manteniment preventiu, fins a 70 

punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat INICIATIVES 
EVENTS S.L.  és per un import de 7.214,02 € , import aquest al 
que caldrà afegir el 21% d’IVA ( 1.514,94 € ); pel que l’import total 
serà de 8.728,96 € ( IVA inclòs ).  Aquest pressupost suposa una 
baixa del 14% respecte  el pressupost de 10.149,96 €,    ( IVA 
inclòs ) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al 
Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la 
valoració de  69,18  punts. 

 
 

b)  Preu/hora pels serveis de manteniment correctiu, fins a 25 punts  
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat INICIATIVES 
EVENTS S.L.  és per un import de 15,91 € , import aquest al que 
caldrà afegir el 21% d’IVA (3,34 € ); pel que l’import total serà de 
19,25 € ( IVA inclòs ).  Aquest pressupost suposa una baixa del 
15% respecte  el pressupost de 22,65€, ( IVA inclòs ) contingut al 
projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules 
aprovat. 
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D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la 
valoració de  25  punts. 

 
 

c)  Incloure el compromís de deixar en dipòsit una “etapa de 
potència” i un “previ”, de característiques similars als 
existents, fins a 5 punts. SI . 

 
 D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat; obté la 

valoració de  99,18.  punts. 
 
 

Total puntuació criteris d’aplicació 
automàtica............................  99,18 punts 

 
 
 
TERCER.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ es perfeccionarà amb la 

formalització i signatura del contracte; i que l’adjudicatari abans a aquella 
data haurà de presentar els documents acreditatius de la seva aptitud per 
contractar, els certificats d’estar al corrent  amb hisenda i seguretat social 
i demés aspectes que correspongui de conformitat amb el previst al Plec. 

 
 

QUART.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà 
concorri a formalitzar el contracte corresponent. 

 
 

CINQUÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, i 
PUBLICAR l’adjudicació d’aquesta licitació a la plataforma de 
contractació de la Generalitat de Catalunya.  

 
 
Viladecans, a 3 de setembre de  2020 
  

 

 

 
Sra. Carme Vidal Trabalón 
Gerent 


