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MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ -  
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 

 
 

  

 
CARME VIDAL TRABALÓN, en la seva condició de Gerent de la Societat Privada Municipal 
Viladecans Qualitat, S.L. (VIQUAL) 
 
En relació amb el 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 
 

EXPOSA 
 
 
1. 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.   

 

2. Atès que en data 24 de setembre de 2020, un cop finalitzat el termini de presentació 
d’ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre únic i 
qualificació de la documentació administrativa general continguda al mateix per optar a 
l’adjudicació del contracte de referencia, publicant-se aquesta acta a l’espai de la licitació 
integrat a la PSCP el día 28 de setembre de 2020.  

 
3. Les següents empreses van presentar oferta a la licitació:  

 
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. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre únic la Mesa de Contractació va 
acordar declarar admeses a la licitació les dues empreses anteriors al haver presentat tota 
la documentació al sobre únic de conformitat amb el previst al plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) de la licitació.  
 

5. Atès que el resultat de l’obertura de les propostes econòmiques avaluables contingudes al 
sobre únic fou el següent:  

 
Licitador núm. 1: EMPRESA: PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA,SL 

 
“7.- Proposta econòmica 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
SERVEI TRANSPORT I 

COMPTATGE MONEDES VIQUAL 

DATA 
A la data de la signatura 

electrònica 
NÚM. 

EXPEDIENT 
136/19 
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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”.  
 

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:  EMPRESA: LOOMIS SPAIN S.A.U. 

 
“7.- Proposta econòmica 
 
Es procedeix a l’obertura i lectura de la proposta econòmica presentada pel licitador 
núm. 2 amb el resultat següent:  

 
1) OFERTA ECONÒMICA presentada per un total anual de 9.729,10€, IVA exclòs 

desglossat de la forma següent:  
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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)” 

 
6. Atès que al PCAP únicament s’han previst criteris quantificables mitjançant l’aplicació de 

fórmules automàtiques com a criteris d’adjudicació.  
 

7. Atès que en data 9 d’octubre de 2020 es va emetre un informe tècnic de valoració de les 
ofertes aplicant els criteris d’adjudicació de valoració automàtica previstos al PCAP.  

 
8. Atès que en sessió de data 15 d’octubre de 2020 la Mesa de Contractació va dur a terme 

els tràmits previstos a l’article 159.4.f) de la LCSP i clàusula 8.3 del PCAP i va acordar:  
 
“PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta 

d’adjudicació, el licitador núm. 1 (PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO 
ESPAÑA, SL) ha estat el que ha obtingut la millor puntuació en aplicació dels 
criteris d’adjudicació previstos al PCAP. 
 

SEGON.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del contracte 
de 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.  (exp. núm. 
136/19) al licitador núm. 1 (PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA, 
SL) per un import de CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (5.299,63€), IVA exclòs, prèvia 
presentació de la documentació indicada a la clàusula 8.5 del PCAP per part de 
l’empresa.   
 

TERCER.- REQUERIR a l’empresa PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA, SL 
per tal que en el termini de set (7) dies hàbils constitueixi la garantia definitiva 
per import de 264,98€ i acrediti tot allò establert a la clàusula 8.5 del PCAP.”  

 
9. Atès que en data 16 d’octubre de 2020 es va notificar el requeriment a l’empresa 

PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA, SL a fi que, dins el termini de set dies 
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hàbils (això és, fins al dia 27 d’octubre de 2020), aportés la garantia definitiva i demés 
documentació senyalada a la clàusula 8.5 del PCAP.  
 

10. Atès que en data 16 d’octubre de 2020 es va publicar l’acta de la Mesa de Contractació de 
15 d’octubre de 2020 a l’espai de la licitació de la PSCP. 
 

11. Atès que el licitador núm. 1 (PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA, SL) no va 
presentar cap dels documents requerits dins del termini atorgat a aquests efectes. 

 
12. Atès que en data 31 de desembre de 2020 es va emetre un informe jurídic per la 

Secretària de la Mesa de Contractació analitzant les conseqüències del fet que el licitador 
núm. no hagués complimentat adequadament el requeriment d’aportació de documentació. 

 
13. Atès que en sessió de data 12 de gener de 2021 la Mesa de Contractació va acordar:  

 
“PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE la proposta d’adjudicació efectuada a favor del 

licitador núm. 1 (PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA, SL) en 
sessió de data 15 d’octubre de 2020 per no haver complimentat el requeriment 
d’aportació de documentació en el termini assenyalat.  
 

SEGON.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del 
contracte de 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. (exp. núm. 136/19) al licitador núm. 2 (LOOMIS SPAIN S.A.U.) per un 
import de NOU MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS 
D’EURO (9.729,10€), IVA exclòs, prèvia presentació de la documentació 
indicada a la clàusula 8.5 del PCAP per part de l’empresa. 
 

TERCER.- REQUERIR a l’empresa LOOMIS SPAIN S.A.U. per tal que en el termini de set 
(7) dies hàbils constitueixi la garantia definitiva per import de 486,45€ i acrediti 
tot allò establert a la clàusula 8.5 del PCAP.” 

 
14. Atès que en data 13 de gener de 2021 es va notificar el requeriment a l’empresa LOOMIS 

SPAIN S.A.U. a fi que, dins el termini de set dies hàbils (això és, fins al dia 22 de gener de 
2021), aportés la garantia definitiva i demés documentació senyalada a la clàusula 8.5 del 
PCAP. 
 

15. Atès que en data 13 de gener de 2021 es va publicar l’acta de la Mesa de Contractació de 
12 de gener de 2021 a l’espai de la licitació de la PSCP. 
 

16. Atès que en data 13 de gener de 2021 l’Òrgan de Contractació va resoldre modificar la 
composició de la Mesa de Contractació en el sentit següent:  

 
Presidenta: Sra. Carme Vidal Trabalón, Gerent de VIQUAL o persona en qui delegui. 

Vocal: Sra. Rosa Gallardo Romero, Directora de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania 
de l’Ajuntament de Viladecans o persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Daniel Garcia Gasca, Director de Serveis Generals de VIQUAL, o 
persona en qui delegui.  

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

Secretària: Sra. Irene Sánchez Delgado, Advocada del Departament de Serveis jurídics 
del Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui. 

 
17. Atès que el licitador núm. 2 (LOOMIS SPAIN S.A.U.) ha presentat tota la documentació 

requerida dins el termini atorgat a aquests efectes.  
 

18. Atès que en data 3 de febrer de 2021 la Secretària de la Mesa de Contractació va informar 
favorablement a procedir a l’adjudicació del contracte de 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. (exp. núm. 136/19). 

 
19. Atès que en data 3 de febrer de 2021 es va procedir a la signatura de la Resolució 

d’Adjudicació, d’acord amb la qual es va resoldre: 
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PRIMER.- 
  

 

RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta de la Mesa de 
Contractació de 15 d’octubre de 2020 en relació al 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. 
 

SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE DE 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. (exp. núm. 136/19) al licitador núm. 2 
(LOOMIS SPAIN S.A.U.) per un import de NOU MIL SET-CENTS 
VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EURO (9.729,10€), IVA 
exclòs. 
 

TERCER.-  
 

PROCEDIR A LA FORMALITZACIÓ del contracte en el termini 
legalment establert. 
 

QUART.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS i 
publicar l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant. 

 
 
20. Atès que en data 10 de març de 2021, es va detectar  l’existència d’un error material en 

la redacció de l’acord segon de la Proposta d’Adjudicació de la Mesa de Contractació 
celebrada en dia 12 de gener de 2021, el qual podia generar confusió donat que afecta a 
la redacció de l’import d’adjudicació dels serveis de “Transport i comptatge de monedes 
recaptades i gestió d’efectiu als serveis i instal·lacions gestionats per SPM Viladecans 
Qualitat, S.L.” 
 

21. Atès que l’oferta presentada per la societat LOOMIS SPAIN, S.A. s’establia que l’oferta 
presentada per import de 9.729,10 € IVA exclòs es corresponia a l’import anual del servei 
d’acord amb l’extracte que s’adjunta a continuació: 
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22. Atès que la durada del contracte, d’acord amb allò determinat en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars és d’una durada de DOS (2) anys, l’import a adjudicar d’acord 
amb la proposta econòmica presentada per LOOMI SPAIN, S.A., ascendeix a DINOU MIL 
QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS D’EURO (19.458,2) 
en comptes de l’import que s’havia indicat prèviament en l’acord de la Mesa de 
Contractació de data 12 de gener de 2021. 

 
23. Atès que en data 20/01/2021 LOOMIS SPAIN, S.A. va procedir a realitzar mitjançant 

transferència bancària el dipòsit de l’aval corresponent al 5% (486,45 €) de l’import 
d’adjudicació erròniament notificat i entenent que s’ha produït un error material en la 
redacció dels esmentats acords, donat que el sentit de l’oferta presentada per l’empresa 
LOOMIS SPAIN, S.A. era clara. 

 
24. Atès que en la referida sessió de data 10 de març de 2021, la Mesa de Contractació 

adoptà els següents acords: 
 
“PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE la Proposta d’Adjudicació de la Mesa de 

Contractació de data 12 de gener de 2021 a favor de la societat LOOMIS 
SPAIN, S.A., per import de NOU MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB 
DEU CÈNTIMS D’EURO (9.729,10 €) IVA exclòs. 

 
SEGON.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ deixar sense efecte la 

Resolució d’Adjudicació emesa en data 3 de febrer de 2021 a favor de la societat 
LOOMIS SPAIN, S.A. per import de NOU MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS 
AMB DEU CÈNTIMS D’EURO (9.729,10 €) IVA exclòs. 

 
TERCER.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ adjudicar el contracte de 

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. al licitador número 2 (LOOMIS SPAIN, 
S.A.) per un import total de DINOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS D’EURO (19.458,20€) corresponent a les dues 
anualitats previstes en el contracte. 

 
QUART.- CONVALIDAR l’acord tercer de la resolució de la Mesa de Contractació de data 

12 de gener de 2021 requerint a LOOMIS SPAIN, S.A. per tal de constituir 
garantia definitiva per import de 486,45 euros. 

 
CINQUÈ.- REQUERIR a LOOMIS, SPAIN, S.A. per tal de que, a la vista de les 

modificacions realitzades, procedeixi en un termini màxim de set (7) dies hàbils 
a constituir garantia pel diferencial existent entre la quantitat efectivament 
dipositada i la restant fins assolir el 5% de l’import d’adjudicació.” 

 
25. Atès que en data 17 de març de 2021, es va notificar a l’empresa LOOMIS SPAIN, S.A. els 

acords adoptats per la Mesa de Contractació, requerint a LOOMIS SPAIN, S.A. per tal de 
que constituís garantia pel diferencial existent entre la quantitat efectivament dipositada i la 
restant fins a assolir el 5% de l’import d’adjudicació. 

 
26. Atès que en data 24 de març de 2021, LOOMIS SPAIN, S.A. ha fet efectiu el dipòsit de la 

garantia mitjançant transferència bancària per import de 486,86 euros, havent assolit 
d’aquesta manera l’import corresponent al 5% d’adjudicació establert. 

 
27. Atès que en data 25 de març de 2021, s’ha emés informe jurídic per la Secretària de la 

Mesa de Contractació informant favorablement a la documentació presentada per LOOMIS 
i la constitució de garantia addicional així com a la validació del procediment de licitació. 
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Per tot l’exposat, 
 
 

RESOLC 
 
 
 

PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE la Resolució d’Adjudicació emesa en data 3 
de febrer de 2021 a favor de la societat LOOMIS SPAIN, S.A. per import 
de NOU MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS 
D’EURO (9.729,10 €) IVA exclòs. 

 
SEGON.- ADJUDICAR el contracte de 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. al licitador número 2 (LOOMIS SPAIN, S.A.) per un 
import total de DINOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS D’EURO (19.458,20€) corresponent a les 
dues anualitats previstes en el contracte. 

 
TERCER.- CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se l’indicarà 

concorri a formalitzar el contracte corresponent. 
 
QUART.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS i publicar 

l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil de contractant. 
 

 
  
 
Viladecans, a 25 de març de 2021 
  
 
 
 
 
 
Sra. Carme Vidal Trabalón 
Gerent 
Viladecans Qualitat, S.L. 
 


