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OBERTURA SOBRE ÚNIC –  
 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A L’ADJUDICACIÓ 
DEL SERVEI DE TRANSPORT I COMPTATGE DE MONEDES 
RECAPTADES I GESTIÓ D’EFECTIU ALS SERVEIS I 
INSTAL·LACIONS GESTIONATS PER SPM VILADECANS 
QUALITAT S.L. 

 

 

  

  
 
Hi assisteixen: 
 
 

Presidenta: Sra. Carme Vidal Trabalón, Gerent de VIQUAL  

Vocal: Sra. Rosa Gallardo Romero, Directora de l’Àmbit de Serveis a la 
Ciutadania de l’Ajuntament de Viladecans 

Vocal: Sr. Daniel Garcia Gasca, Director de Serveis Generals de VIQUAL  

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

Secretària: Sra. Anna Oliva Cuscó, Advocada del Departament de Serveis jurídics del  
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

 
 
Antecedents 
 

 
Atès que en data 1 de setembre de 2020 es va publicar, al perfil de 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 per a l’adjudicació del 
servei de transport i comptatge de monedes recaptades i gestió d’efectiu als serveis i 
instal·lacions gestionats per S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L.   
 
Atès que el dia 17 de setembre de 2020 a les 14:00h finalitzà el termini de presentació de les 
propostes.  

 
 

Desenvolupament de la sessió  
 
 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura del sobre únic i 

qualificació de la documentació administrativa general continguda en el mateix, per optar a 
l’adjudicació del servei de transport i comptatge de monedes recaptades i gestió d’efectiu 
als serveis i instal·lacions gestionats per SPM Viladecans Qualitat, S.L. 
 

2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. En concret, es 
recorda que segons preveia el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació 
(clàusula 6.2), les ofertes s’havien de presentar en un sobre únic i electrònicament 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’espai de licitació publicat al Perfil de 
contractant de VIQUAL integrat a la PSCP. Així mateix, també es recorda que la proposta 
econòmica no podia superar el pressupost base de licitació (22.030,00€, IVA exclòs) ni 
cadascun dels preus unitaris desglossats a la clàusula 2.2. del PCAP.  

 
3. Es procedeix mitjançant l’eina de Sobre Digital de la plataforma de Contractació Pública a 

l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
SERVEI TRANSPORT I COMPTATGE 
MONEDES VIQUAL 

DATA 
24 de setembre de 
2020 

NÚM.  
EXPEDIENT 

136/19 
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Licitador núm. 1:   
Data presentació: 16/09/2020 a les 14:32h 
Núm. de Registre: E/000067-2020 
Identificador (NIF): B86657640 
EMPRESA: PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA,SL 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 17/09/2020 a les 12:23h 
Núm. de Registre: E/000068-2020 
Identificador (NIF): A79493219 
EMPRESA: LOOMIS SPAIN S.A.U. 

 
4. Vistes les empreses que s’han presentat a la licitació, els membres de la Mesa manifesten 

expressament que no incorren en cap conflicte d’interès. 
 

5. Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el plec de 
clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, es procedeix a l’obertura 
del sobre únic, qualificant la documentació administrativa general, presentat per les 
empreses següents:  

 
 

Licitador núm. 1:   
Data presentació: 16/09/2020 a les 14:32h 
Núm. de Registre: E/000067-2020 
Identificador (NIF): B86657640 
EMPRESA: PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA,SL 
 

SOBRE ÚNIC 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions (Annex 

núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador o 

document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
El licitador ha aportat la declaració responsable inicial signada de conformitat amb 
l’Annex núm. 2-B adjunt al PCAP de la licitació, considerant-se a tal efecte suficient i 
correcte.  
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
Aporten una declaració responsable per la qual declaren pertànyer a un grup empresarial 
(PROSEGUR) relacionant les demés empreses que comprèn el grup i declarant que cap 
de les demés societats del grup han presentat oferta a la licitació de referència.  

 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
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La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

 En concret, el licitador aporta, degudament complimentat, una declaració subscrita de 
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que té una plantilla de 
més de 250 treballadors i està en disposició d’aportar la documentació acreditativa 
conforme està integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de 
l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret 
364/2005, de 8 d’abril i que la seva empresa compta amb un pla d’igualtat, quan li ho 
requereixi VIQUAL. 

  
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

 No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

 No s’escau. 
 
7.- Proposta econòmica 
 

Es procedeix a l’obertura i lectura de la proposta econòmica presentada pel licitador 
núm. 1 amb el resultat següent:  
 
1) OFERTA ECONÒMICA presentada per un total anual de 5.299,63€, IVA exclòs 

desglossat de la forma següent:  
 

 
2) CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS VEHICLES QUE EXECUTARAN EL 

SERVEI: el licitador ha destacat l’opció “Altres vehicles”.  
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3) REDUCCIÓ DEL TEMPS MÍNIM PER A PRESTAR SERVEIS NO REGULARS: el 
licitador ha marcat l’opció “Prestació del servei en 24 hores) 

 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 17/09/2020 a les 12:23h 
Núm. de Registre: E/000068-2020 
Identificador (NIF): A79493219 
EMPRESA: LOOMIS SPAIN S.A.U. 
 

SOBRE ÚNIC 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions (Annex 

núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador o 

document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
El licitador ha aportat la declaració responsable inicial signada de conformitat amb 
l’Annex núm. 2-B adjunt al PCAP de la licitació així com el DEUC degudament 
complimentat i subscrit, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No presenten cap documentació en relació amb aquest punt. Conseqüentment, de 
conformitat amb l’indicat per la clàusula 7.2.3 del PCAP, s’entén que no forma part d’un 
grup empresarial o que, si en formen part, cap altra empresa del mateix grup concorre en 
aquesta licitació (individualment o en UTE). 

 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

 En concret, el licitador aporta, degudament complimentat, una declaració subscrita de 
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que té una plantilla de 
més de 250 treballadors i està en disposició d’aportar la documentació acreditativa 
conforme està integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de 
l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret 
364/2005, de 8 d’abril i que la seva empresa compta amb un pla d’igualtat, quan li ho 
requereixi VIQUAL. 

  
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

 No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

 No s’escau. 
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7.- Proposta econòmica 
 

Es procedeix a l’obertura i lectura de la proposta econòmica presentada pel licitador 
núm. 1 amb el resultat següent:  
 
1) OFERTA ECONÒMICA presentada per un total anual de 9.729,10€, IVA exclòs 

desglossat de la forma següent:  
 

 
2) CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS VEHICLES QUE EXECUTARAN EL 

SERVEI: el licitador ha destacat l’opció “Altres vehicles”.  
 

3) REDUCCIÓ DEL TEMPS MÍNIM PER A PRESTAR SERVEIS NO REGULARS: el 
licitador ha marcat l’opció “Prestació del servei en 24 hores) 

 
 

A C O R D  

 
 
ÚNIC.- La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses al haver 
presentat tota la documentació al sobre únic de conformitat amb el previst al PCAP:  

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 16/09/2020 a les 14:32h 
Núm. de Registre: E/000067-2020 
Identificador (NIF): B86657640 
EMPRESA: PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA,SL 
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Licitador núm. 2:   
Data presentació: 17/09/2020 a les 12:23h 
Núm. de Registre: E/000068-2020 
Identificador (NIF): A79493219 
EMPRESA: LOOMIS SPAIN S.A.U. 
 

 
Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb els 
vocals i la secretària. 
 

 

 
 
 
 
Sra. Carme Vidal Trabalón 
President 

 
 
 
 
Sra.   Rosa Gallardo 
Romero 
Vocal 

 
 
 
 
Sr.  Daniel Garcia Gasca 
Vocal 

 
 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
 
Sra. Anna Oliva Cuscó 
Secretària 

 


