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PROPOSTA VALORACIÓ SOBRE B 
 

PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT 
D’ALTAVEUS DE SO (PA) I MONITORS, I 

ASSESSORAMENT TÈCNIC DE LA INSTAL·LACIÓ DE 
SO DE LA SALA AUDITORI D’ÀTRIUM 

 

 

  

  
Hi assisteixen:  
 

President: Carme Vidal Trabalón, Gerent de S.P.M. VILADECANS 
QUALITAT, S.L. 

Vocal: Albert Díaz Menéndez,  Cap de finances del Grup d’Empreses 
Municipals Viladecans S.L.,  

Vocal: Gerard Comabella Roig, Tècnic de S.P.M. VILADECANS 
QUALITAT, S.L.,  

Secretària: Consuelo Cid Gil, Advocada de Serveis jurídics Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., 

 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 27 de novembre de 2020 es va publicar al perfil de SPM Viladecans 

Qualitat ( “VIQUAL”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (“PSCP”), l’anunci de licitació del procediment obert per a 
l’adjudicació del subministrament d’altaveus de so (PA), monitors i assessorament 
tècnic de la instal·lació de so de la sala auditori Àtrium.  
 

2. Atès que en data 14 de desembre de 2020 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.   

 
3. En data 23 de desembre de 2020 es va procedir per part de la Mesa de Contractació a 

l'obertura i qualificació del sobre A contenidor de la documentació administrativa general, 
per optar a l’adjudicació del contracte de subministrament d’altaveus de so (PA), 
monitors i assessorament tècnic de la instal·lació de so de la sala auditori Àtrium i 
acordà:  
 

PRIMER.- La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses al haver 
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:  
 
Licitador 1:  
Empresa: GRAELLS So i Llums, S.L. 
Identificador (NIF):  B60047842  
Data de presentació:11/12/2020 12:39:10  
Número de Registre: E/000091-2020 
 
Licitador 2:  
Empresa: PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS TS, S.L.U 
Identificador (NIF):  B12930764  
Data de presentació:11/12/2020 14:03:43  
Número de Registre: E/000092-2020 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SUBMINISTRAMENT D’ALTAVEUS DE SO (PA) 
I MONITORS, I ASSESSORAMENT TÈCNIC DE 

LA INSTAL·LACIÓ DE SO DE LA SALA 
AUDITORI D’ÀTRIUM 

DATA 
Data de 
signatura  

NÚM.  
EXPEDIENT 
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Licitador 3:  
Empresa : Koala Projects SL 
Identificador (NIF): B63653554  
Data de presentació:14/12/2020 03:42:01 
Número de Registre: E/000093-2020 
 
Licitador 4:  
Empresa: RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L. 
Identificador (NIF):B29744570  
Data de presentació 14/12/2020 09:51:38 
Número de Registre:  E/000094-2020 
 
Licitador 7: 
Empresa: Tour Serveis Professionals de Sonorització i Il·luminació, sl 
Identificador ( NIF) B60983111 
Data de presentació: 14/12/2020 13:09:03 
Número de Registre: E/000097-2020 
 
Licitador 8: 
Empresa: Mayday Maintenance SL  
Identificador (NIF) B60349503 
Data de presentació : 14/12/2020 13:35:04 
Número de Registre:  E/000098-2020 
 
Licitador 9: 
Empresa: SUMINISTROS KELONIK S.A. 
Identificador (NIF) A08842304  
Data de presentació: 14/12/2020 13:40:50 
Número de Registre:  E/000099-2020 
 
Licitador 10:  
Empresa: A.R.A.SO Sonorització i il.luminació 
Identificador (NIF) :B64762776  
Data de presentació: 14/12/2020 13:52:33 
Número de Registre:  E/000100-2020 
 
SEGON.- La Mesa acorda requerir als següent licitador per tal que esmenin les deficiències 
detectades al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils a aquests efectes amb 
l’advertiment que, en cas que no esmenin els defectes observats, no serà admès i es 
proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació:  
 
Licitador 5: 
Empresa: Audiovisuales Data SL  
Identificador ( NIF): B61444402  
Data de presentació: 14/12/2020 10:58:14 
Número de Registre: E/000095-2020 
 
Audiovisuales Data SL  no presenta cap declaració respecte al compliment de les 
condicions socials i d’igualtat.  
 
Ha de presentar declaració signada d’acord model Annex 3 indicant  si compleix, en el 
seu cas, amb la disposició legal que obliga a les empreses de 50 o més treballadors a 
comptar amb un percentatge mínim del 2% de treballadors o treballadores amb discapacitat 
o, en el seu cas, de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del 
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril. 
 
Licitador 6: 
Empresa: BTM SOUND SL 
Identificador ( NIF): B17571175 



ACTA VALORACIÓ SOBRE B -   
  Pàg.  3 de 18 

Data de presentació:14/12/2020 10:58:35  
Número de Registre E/000096-2020 
 
El licitador aporta una DEUC  en la que no declara si compleix el requisits de solvència 
indicats al plec. 
 
BTM SOUND SL  ha de presentar declaració expressa indicant  si compleix amb els 
requisits de solvència indicats al plec, es recomana que, per evitar confusions faci servir 
la declaració responsable model Annex 2.   
 
Tal i com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a 
través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina del Sobre Digital, mitjançant la qual 
s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces indicades, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a l’eina de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

4.  Atès que en data 4 de gener de 2021 la Mesa de Contractació  va qualificar les  esmenes i 
declarà ADMESES a la licitació per a  l’adjudicació del contracte de subministrament 
d’altaveus de so (PA), monitors i assessorament tècnic de la instal·lació de so de la 
sala auditori Àtrium a les següents empreses :  

 
 Licitador 5: 
 Empresa: Audiovisuales Data SL  
 Identificador ( NIF): B61444402  
 Data de presentació: 14/12/2020 10:58:14 
 Número de Registre: E/000095-2020 
 
 Licitador 6: 
 Empresa: BTM SOUND SL 
 Identificador ( NIF): B17571175 
 Data de presentació: 14/12/2020 10:58:35  
 Número de Registre E/000096-2020 
 

5.  Atès que en la mateixa data la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del sobre B, 
contenidor de la proposta tècnica.  

 
Desenvolupament de la sessió  
 
Examinades les ofertes tècniques presentades a la licitació per a l’adjudicació del contracte de  
subministrament d’altaveus de so (PA), monitors i assessorament d’instal·lació a la sala gran 
auditori Atrium Viladecans gestionada  per Viladecans Qualitat, SL (EXP 193/19.) es fa la 
següent valoració de la documentació tècnica continguda en els sobre B, referències tècniques, 
segons els criteris exposats. 

 
 

 
Oferta 1:  
Nom licitador: GRAELLS So i Llums, S.L 
 
Puntuació total ( sobre B): 19 punts  
 

 
 

1. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 35 PUNTS) 

A. PRESENTACIÓ INFORME PREVISIONS ACÚSTIQUES(FINS A 20 PUNTS) 
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I. ESTUDI TÈCNIC PREVISIÓ ACÚSTICA DE LA SALA , SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS 

A LA LICITACIÓ Fins a 10 punts. 

Valorem l’estudi tècnic i la proposta d’equip suficientment  en relació a les característiques i 
necessitats de la sala, l’equip cobreix els requisits tècnics mínims sol·licitats, però no cobreix 
la totalitat dels equips de referència dels raiders dels espectacles dels artistes contractats 
per Viladecans Qualitat  S.L.  
 
Proposem la valoració com a suficient  per aquest apartat amb 5 punts. 
 
II.Descripció física del equips amb dimensions pesos i característiques. Fins a 4 

punts. 

Valorem suficientment  la descripció dels equips en relació a les característiques de la sala , 
però no cobreix la totalitat dels equips de referència dels raiders dels espectacles dels 
artistes contractats per Viladecans  Qualitat  S.L.  
 
Proposem la valoració com a suficient per aquest apartat amb 2 punts. 
 
III.Descripció de software de control remot. Fins a 4 punts. 

Valorem notablement la descripció i simulació de gestió de software de  control Sonicue en 

relació a les característiques de la sala,  permetent el control de tot l’equip de Pa i monitors. 

Proposem la valoració com a notable per aquest apartat amb 3 punts 

IV.Millores i innovacions en relació als models anteriors. Fins a 2 punts. 

Valorem suficientment en relació a les necessitats de la sala les innovacions respecte els 

models   anteriors, la   incorporació de protocol Dante en les etapes es una millora, però els 

equips de mescla existents a Sala gran Atrium no treballen amb aquest protocol, podent ser 

útil nomes en el cas de taules de mescla que treballin amb aquest protocol aportades per  la 

companyia o banda. 

Proposem la valoració com a suficient per aquest apartat    amb 1 punt. 

 
B.FORMACIÓ DE PERSONAL (FINS A 8 PUNTS). 

Valorem notablement  la formació de dues jornades proposades, el temari esta descrit i junt 

amb la col·laboració del departament enginyeria Acson SA,  es considera adequada als 

objectius de Viladecans Qualitat S.L.   

Proposem la valoració com a adequada per aquest apartat amb 6 punts. 

 
C.POSSIBLITAT AMPLIACIÓ SISTEMA DE PA (FINS A 7 PUNTS) 

Valorem suficientment  l’oferta de possibilitat d’ampliació de l’equip,  tot i que no s’identifica 

les unitats o empreses que disposen d’aquest material mes enllà de Graells So i Llums S.L 

Proposem la valoració com a suficient per aquest apartat amb 2 punts. 
 

 

 
Oferta 2:  
Nom licitador: PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS TS, S.L.U  
 
Puntuació total ( sobre B): 35 punts  
 

 
 

1.CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 35 PUNTS) 

 
A.PRESENTACIÓ INFORME PREVISIONS ACÚSTIQUES(FINS A 20 PUNTS) 
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I.ESTUDI TÈCNIC PREVISIÓ ACÚSTICA DE LA SALA , SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS 

A LA LICITACIÓ Fins a 10 punts. 

Valorem l’estudi tècnic i la proposta de l’equip s’ajusta de manera   extraordinària i 
excel·lent a les característiques i necessitats de la sala, cobrint el requeriments tècnics 
mínims requerits, o i cobrint la totalitat de raiders dels espectacles contractats per 
Viladecans Qualitat. S.L tant la Pa com els monitors coaxials biamplificats. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent  per aquest apartat amb 10 
punts. 
 
II.Descripció física del equips amb dimensions pesos i característiques. Fins a 4 

punts. 

Valorem la descripció física del equips dimensions pesos i característiques de manera 
extraordinària i excel·lent en relació a les característiques de la sala cobrint els 
requeriments tècnics mínims requerits i cobrint la totalitat de raiders d’espectacles 
contractats per Viladecans Qualitat S., tant la Pa com els monitors coaxials biamplificats.  
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
III.Descripció de software de control remot. Fins a 4 punts. 

Valorem la descripció de software de control de manera extraordinària o excel·lent en 
relació a les característiques de la sala, descrivint el muntatge entre amplificadors i 
protocol de connexió, així com la interfície del software de gestió. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
IV.Millores i innovacions en relació als models anteriors. Fins a 2 punts. 

Valorem la innovació de patró variable mitjançant panflex com a extraordinària i excel·lent 
en relació a les característiques de la sala, permanent evitar el rebot de la paret lateral 
davantera que es molt brillant, i optimitzant la cobertura acústica de l’espai podent 
modificar-la gracies al patró horitzontal variable. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 2 
punts 
 
B.FORMACIÓ DE PERSONAL (FINS A 8 PUNTS). 

La formació proposada de dues jornades recull de manera detallada en horari dels temari 
impartit que s’ajusta de manera excel·lent a l’assoliment del objectius i esta dissenyat per 
la marca   oferint un certificat com a manipulador de la marca fabricant. 
 
Proposem la valoració com a excel·lent per l’assoliment d’objectius  per aquest 
apartat amb 8 punts. 
 
C.POSSIBLITAT AMPLIACIÓ SISTEMA DE PA (FINS A 7 PUNTS) 

Valorem com a detallada i específica i s’adapta de manera excel·lent a les necessitats de 
VIQUAL, oferint mes de 250 unitats del model a Catalunya i per una xarxa d’empreses que 
disposen del material per lloguer i de la formació de la marca. 
 
Proposem la valoració que s’adapta de manera  excel·lent per les necessitats de 
Viqual per aquest apartat  amb 7 punts. 
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Oferta 3:  
Nom licitador: Koala Projects SLU  
 
Puntuació total ( sobre B): 18 punts  
 

 
 

1.CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 35 PUNTS) 

A.PRESENTACIÓ INFORME PREVISIONS ACÚSTIQUES(FINS A 20 PUNTS) 

 

I.ESTUDI TÈCNIC PREVISIÓ ACÚSTICA DE LA SALA , SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS 

A LA LICITACIÓ Fins a 10 punts. 

Valorem l’estudi tècnic i la proposta de l’equip s’ajusta de manera   suficient  a les 
característiques i necessitats de la sala, l’equip te unes característiques tècniques inferiors 
al requeriments mínims sol·licitats , pero es valora que   la simulació de cobertura i pressió 
sonora es correcte, l’equip de  monitors no cobreix la totalitat  dels equips de referència 
sol·licitats en raiders dels espectacles contractats per Viladecans Qualitat. S.L, es 
prioritzaran tal com  era descrit en l’equip de referència en el Plèc tècnic equips amb 
amplificació externa en relació a les característiques de la sala, no es descriu software de 
control remot de monitors.  
 
Proposem la valoració com a suficient  per aquest apartat amb 5 punts. 
 
II.Descripció física del equips amb dimensions pesos i característiques. Fins a 4 

punts. 

Valorem suficientment la descripció física del equips dimensions pesos i característiques en 
relació a  les característiques i necessitats de la sala,  l’equip te unes característiques 
tècniques inferiors al requeriments mínims sol·licitats , pero es valora que la  la simulació de 
cobertura i pressió sonora es correcte, l’equip de  monitors no cobreix la totalitat  dels equips 
de referència sol·licitats en raiders dels espectacles contractats per Viladecans Qualitat. S.L, 
es prioritzaran prioritzaran tal com  era descrit en l’equip de referència en el Plèc tècnic els 
equips amb amplificació externa en relació a les característiques i els equips existents a la 
sala, no es descriu software de control remot de monitors.  
 
Proposem la valoració com suficient per aquest apartat amb 2 punts. 
 
III.Descripció de software de control remot. Fins a 4 punts. 

Valorem la descripció de software de control de manera insuficient  en relació a les 
característiques de la sala, es valora l’aplicació compass go que permet l’ajust i el control de 
les etapes amb dispositiu mòbil, però no es descriu el control remot de Dsp de monitors. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 0 
punts. 
 
IV.Millores i innovacions en relació als models anteriors. Fins a 2 punts. 

Valorem la innovació de control de software amb dispositiu mòbil com a suficientment en 
relació a les característiques i necessitats der la sala, permetent control de l’equip de Pa des 
de qualsevol localitat del teatre. 
 
Proposem la valoració com suficient per aquest apartat amb 1 punts 

 
B.FORMACIÓ DE PERSONAL (FINS A 8 PUNTS). 

La formació proposada de dues jornades recull de manera detallada en horari dels temari 
impartit que s’ajusta de manera adequada a l’assoliment del objectius i esta dissenyat per la 
marca  fabricant i impartida per un professor certificat de l’escola de la marca fabricant, tot i 
que no s’especifica si s’emet certificat als alumnes assistents al curs. 
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Proposem la valoració com a adequada per l’assoliment d’objectius  per aquest 
apartat amb 6 punts. 

 
C.POSSIBLITAT AMPLIACIÓ SISTEMA DE PA (FINS A 7 PUNTS) 

Valorem adequadament  l’oferta de possibilitat d’ampliació de l’equip, es te en conte 

compromís de manteniment d’estoc de 10 anys i el fet que segons s’indica a l’estudi altres 

empreses de Barcelona disposen d’aquest equip, tot i que no s’enumeren les unitats 

existents. 

Proposem la valoració com a adequada per aquest apartat amb 4 punts. 
 
 

Oferta 4:  
Nom licitador: RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L. 
 
Puntuació total ( sobre B): 35 punts  
 

 
 

1. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 35 PUNTS) 

A.PRESENTACIÓ INFORME PREVISIONS ACÚSTIQUES(FINS A 20 PUNTS) 

 

I.ESTUDI TÈCNIC PREVISIÓ ACÚSTICA DE LA SALA , SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS A 

LA LICITACIÓ Fins a 10 punts. 

Valorem l’estudi tècnic i la proposta de l’equip s’ajusta de manera   extraordinària i excel·lent 
a les característiques i necessitats de la sala, cobrint el requeriments tècnics mínims 
requerits, o i cobrint la totalitat de raiders dels espectacles contractats per Viladecans 
Qualitat S.L tant la Pa com els monitors coaxials biamplificats. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent  per aquest apartat amb 10 
punts. 

 
II.Descripció física del equips amb dimensions pesos i característiques. Fins a 4 

punts. 

Valorem la descripció física del equips dimensions pesos i característiques de manera 
extraordinària i excel·lent en relació a les característiques de la sala cobrint els requeriments 
tècnics mínims requerits i cobrint la totalitat de raiders d’espectacles contractats per 
Viladecans Qualitat S.L, tant la Pa com els monitors coaxials biamplificats.  
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
 
III.Descripció de software de control remot. Fins a 4 punts. 

Valorem la descripció de software de control de manera extraordinària o excel·lent en 
relació a les característiques de la sala, descrivint el muntatge entre amplificadors i protocol 
de connexió, així com la interfície del software de gestió, permeten el control remot i 
monitoratge de tots els equips. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
IV.Millores i innovacions en relació als models anteriors. Fins a 2 punts. 
Valorem la innovació de patró variable mitjançant panflex com a extraordinària i excel·lent 
en relació a les característiques de la sala, permanent evitar el rebot de la paret lateral 
davantera que es molt brillant, i optimitzant la cobertura acústica de l’espai podent modificar-
la gracies al patró horitzontal variable. 
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Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 2 
punts 
 
B.FORMACIÓ DE PERSONAL (FINS A 8 PUNTS). 

La formació proposada de dues jornades recull de manera detallada en horari dels temari 
impartit que s’ajusta de manera excel·lent a l’assoliment del objectius i esta dissenyat per la 
marca  oferint un certificat com a manipulador de la marca fabricant. 
 
Proposem la valoració com a excel·lent per l’assoliment d’objectius  per aquest 
apartat amb 8 punts. 
 
C.POSSIBLITAT AMPLIACIÓ SISTEMA DE PA (FINS A 7 PUNTS) 

Valorem com a detallada i específica i s’adapta de manera excel·lent a les necessitats de 
VIQUAL, oferint mes de 250 unitats  del model a catalunya  i per una xarxa d’empreses que 
disposen del material per lloguer i de la formació de la marca. 
 
Proposem la valoració que s’adapta de manera  excel·lent per les necessitats de 
Viqual per aquest apartat  amb 7 punts. 

 

Oferta 5:  
Nom licitador: Audiovisuales Data SL 
 
Puntuació total ( sobre B): 22 punts  
 

 
 

1.CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 35 PUNTS) 

A.PRESENTACIÓ INFORME PREVISIONS ACÚSTIQUES(FINS A 20 PUNTS) 

 

I.ESTUDI TÈCNIC PREVISIÓ ACÚSTICA DE LA SALA , SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS 

A LA LICITACIÓ Fins a 10 punts. 

Valorem l’estudi tècnic i la proposta de l’equip s’ajusta de manera   suficient  a les 
característiques i necessitats de la sala, cobrint el requeriments tècnics mínims requerits, 
però no cobreix la totalitat dels equips de referència  dels raiders dels espectacles 
contractats per Viladecans Qualitat. S.L,  es prioritzaran tal com  era descrit en l’equip de 
referència en el Plèc tècnic els equips amb amplificació externa en relació a les 
característiques i els equips existents a la sala. 
 
Proposem la valoració com suficient  per aquest apartat amb 5 punts. 
 
II.Descripció física del equips amb dimensions pesos i característiques. Fins a 4 

punts. 

Valorem suficientment la descripció física del equips dimensions pesos i característiques en 
relació a les característiques de la sala cobrint els requeriments tècnics mínims requerits, 
pero no cobreix la totalitat dels equips de referència dels raiders dels espectacles 
contractats per Viladecans Qualitat S.L,  es prioritzaran tal com  era descrit en l’equip de 
referència en el Plèc tècnic els equips amb amplificació externa en relació a les 
característiques i els equips existents a la sala. 
 
Proposem la valoració com a suficient  per aquest apartat amb 2 punts. 

 
III.Descripció de software de control remot. Fins a 4 punts. 

Valorem la descripció de software de control de manera extraordinària o excel·lent en 
relació a les característiques de la sala, descrivint el funcionament  i incorporant link a vídeo 
tutorial sobre el seu us, permeten control remot i monitoratge de tots els equips. 

 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
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IV.Millores i innovacions en relació als models anteriors. Fins a 2 punts. 

Valorem la actualització de sofware de control millorant la seva interfície permeten un 
control de l’equip suficientment en relació a les característiques de la sala,  
 
Proposem la valoració com suficient per aquest apartat amb 1 punts 
 
B.FORMACIÓ DE PERSONAL (FINS A 8 PUNTS). 

La formació proposada de tres jornades recull de manera detallada en horari dels temari 
impartit que s’ajusta de manera excel·lent a l’assoliment del objectius conta amb la  
col·laboració del departament enginyeria EAR PRO i Pluma  y Arroba,  generant un 
certificat per als alumnes assistents al curs 
 
Proposem la valoració com a excel·lent per aquest apartat amb 8 punts. 

 
C.POSSIBLITAT AMPLIACIÓ SISTEMA DE PA (FINS A 7 PUNTS) 

Valorem suficientment l’oferta de possibilitat d’ampliació de l’equip tot i que no s’identifica 

les unitats o empreses que disposen d’aquest material mes enllà d’Audiovisuales Data 

SL. 

Proposem la valoració com a adequada per aquest apartat amb 2 punts. 
 

 
 

Oferta 6:  
Nom licitador: BTM SOUND SL 
Puntuació total ( sobre B): 18 punts  
 

 
 

I.CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 35 PUNTS) 

A.PRESENTACIÓ INFORME PREVISIONS ACÚSTIQUES(FINS A 20 PUNTS) 

 

I.ESTUDI TÈCNIC PREVISIÓ ACÚSTICA DE LA SALA , SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS 

A LA LICITACIÓ Fins a 10 punts. 

Valorem suficientment  l’estudi tècnic i la proposta de l’equip s’ajusta en relació a les 
característiques i necessitats de la sala, considerem que la Pa cobreix  el requeriments 
tècnics mínims requerits i encaixa amb els equips de referència sol·licitats pels raiders dels 
espectacles contractats per Viladecans Qualitat. S.L. 
però els monitors no cobreixen la totalitat  dels equips de referència sol·licitats  pels raiders 
dels espectacles contactats per Viladecans Qualitat. 
  
Proposem la valoració com notable  per aquest apartat amb 5 punts. 
 
II.Descripció física del equips amb dimensions pesos i característiques. Fins a 4 

punts. 

Valorem suficientment  la descripció física del equips dimensions pesos i característiques en 
relació a  les característiques i necessitats de la sala, la Pa cobreix  el requeriments tècnics 
mínims requerits i encaixa amb els equips de referència sol·licitats pels raiders dels 
espectacles contractats per Viladecans Qualitat. S.L., pero els monitors no cobreixen la 
totalitat  dels equips de referència sol·licitats  pels raiders dels espectacles contactats per 
Viladecans Qualitat SL  

 
Proposem la valoració com notable per aquest apartat amb 2 punts. 

 
III.Descripció de software de control remot. Fins a 4 punts. 
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Valorem la descripció de software de control de manera extraordinària o excel·lent en 
relació a les característiques de la sala, descrivint el funcionament i la interfície del software 
de gestió. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
IV.Millores i innovacions en relació als models anteriors. Fins a 2 punts. 

Valorem suficientment la innovació de les etapes d’instal·lació que ofereixen més rendiment 
Spl i actualització de software de control   en relació a les característiques de la sala,  
 
Proposem la valoració com a suficient  per aquest apartat amb 1 punts 
 
B.FORMACIÓ DE PERSONAL (FINS A 8 PUNTS). 

La formació proposada d’una jornada recull el temari impartit,  i l’oferta d’ una formació 
personalitzada per Viladecans qualitat S.L, s’ajusta de manera suficient  l’assoliment del 
objectius  tot i que no s’especifica qui impartirà aquest curs ni quina es la seva formació o 
vinculació amb la marca fabricant, ni s’especifica si  s’emet certificat pels alumnes 
assistents. 
 
Proposem la valoració com a suficient per l’assoliment d’objectius  per aquest apartat 
amb  4 punts. 
 
C.POSSIBLITAT AMPLIACIÓ SISTEMA DE PA (FINS A 7 PUNTS) 

Valorem suficientment l’oferta de possibilitat d’ampliació de l’equip tot i que no s’identifica les 
unitats o empreses que disposen d’aquest material mes enllà de BTM SOUND S.L i la seva 
col·laboració amb el distribuïdor de la marca. 
 
Proposem la valoració com a adequada per aquest apartat amb 2 punts. 
 

 

Oferta 7:  
Nom licitador: Tour Serveis Professionals de Sonorització i Il·luminació, sl 
Puntuació total ( sobre B): 25 
 

 
 

1.CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 35 PUNTS) 

A.PRESENTACIÓ INFORME PREVISIONS ACÚSTIQUES(FINS A 20 PUNTS) 

 
I.ESTUDI TÈCNIC PREVISIÓ ACÚSTICA DE LA SALA , SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS 

A LA LICITACIÓ Fins a 10 punts. 

Valorem l’estudi tècnic i la proposta de l’equip s’ajusta de manera   extraordinària i excel·lent 
a les característiques i necessitats de la sala, cobrint el requeriments tècnics mínims 
requerits,  i cobrint la totalitat de raiders dels espectacles contractats per Viladecans 
Qualitat. S.L. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent  per aquest apartat amb 10 
punts. 

 

II.Descripció física del equips amb dimensions pesos i característiques. Fins a 4 

punts. 

Valorem la descripció física del equips dimensions pesos i característiques de manera 
extraordinària i excel·lent en relació a les característiques de la sala cobrint els requeriments 
tècnics mínims requerits i cobrint la totalitat de raiders d’espectacles contractats per 
Viladecans Qualitat S.,  
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Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
III.Descripció de software de control remot. Fins a 4 punts. 

Valorem la descripció de software de control de manera extraordinària o excel·lent en 
relació a les característiques de la sala, descrivint el funcionament i la interfície del software 
de gestió. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
IV.Millores i innovacions en relació als models anteriors. Fins a 2 punts. 

Valorem suficientment la innovació de les etapes amb la seva pantalla frontal i control remot, 
permetent un control i monitoratge dsp de tot l’equip   en relació a les característiques de la 
sala,  
 
Proposem la valoració com a suficient  per aquest apartat amb 1 punts 
 
B.FORMACIÓ DE PERSONAL (FINS A 8 PUNTS). 

La formació gratuïta i personalitzada proposada  , s’ajusta de manera suficient l’assoliment 
del objectius., tot i que no s’especifica qui impartirà aquest curs ni quina es la seva formació 
o vinculació amb la marca fabricant. 
 
Proposem la valoració com a suficient per l’assoliment d’objectius  per aquest apartat 
amb 4 punts. 
 
C.POSSIBLITAT AMPLIACIÓ SISTEMA DE PA (FINS A 7 PUNTS) 

Valorem suficientment  l’oferta de possibilitat d’ampliació de l’equip valorem el canal 
d’amplificació extra,  tot i que no s’identifica les unitats o empreses que disposen d’aquest 
material mes enllà de Tour Serveis Professionals de Sonorització i Il·luminació, sl 
 
Proposem la valoració com a suficient per aquest apartat amb 2 punts. 

 
 

Oferta 8:  
Nom licitador: Mayday Maintenance SL 
Puntuació total ( sobre B): 20 
 

 
1.CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 35 PUNTS) 

A.PRESENTACIÓ INFORME PREVISIONS ACÚSTIQUES(FINS A 20 PUNTS) 

 
I.ESTUDI TÈCNIC PREVISIÓ ACÚSTICA DE LA SALA , SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS 

A LA LICITACIÓ Fins a 10 punts. 

Valorem suficientment  l’estudi tècnic i la proposta de l’equip s’ajusta en relació a les 
característiques i necessitats de la sala, considerem que la Pa cobreix  el requeriments 
tècnics mínims requerits i encaixa amb els equips de referència sol·licitats pels raiders dels 
espectacles contactats per Viladecans Qualitat. S.L. 
pero els monitors no cobreixen el requeriments mínims sol·licitats i son un model 
descatalogat. 
  
Proposem la valoració com suficient  per aquest apartat amb 5 punts. 
 
II.Descripció física del equips amb dimensions pesos i característiques. Fins a 4 

punts. 

 
Valorem suficientment  la descripció física del equips dimensions pesos i característiques en 
relació a  les característiques i necessitats de la sala, la Pa cobreix  el requeriments tècnics 
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mínims requerits i encaixa amb els equips de referència sol·licitats pels raiders dels 
espectacles contactats per Viladecans Qualitat. S.L., pero els monitors no cobreixen el 
requeriments mínims sol·licitats i son un model descatalogat 

 
Proposem la valoració com suficient per aquest apartat amb 2 punts. 
 
III.Descripció de software de control remot. Fins a 4 punts. 

Valorem la descripció de software de control de manera extraordinària o excel·lent en 
relació a les característiques de la sala, descrivint el funcionament i la interfície del software 
de gestió. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
IV.Millores i innovacions en relació als models anteriors. Fins a 2 punts. 
Valorem suficientment la innovació de l’equip oferint més rendiment Spl i una millor 
cobertura en relació a les característiques de la sala,  
 
Proposem la valoració com a suficient  per aquest apartat amb 1 punts 
 
B.FORMACIÓ DE PERSONAL (FINS A 8 PUNTS). 

La formació proposada de dues jornades  recull el temari impartit,   s’ajusta de manera 
notable  l’assoliment del objectius per Viladecans qualitat S.L i conta amb el recolzament del 
departament de formació de la marca fabricant, tot i que no s’especifica si s’emet certificat 
als alumnes assistents al curs. 
 
Proposem la valoració com a adequada per l’assoliment d’objectius  per aquest 
apartat amb 6 punts. 
 
C.POSSIBLITAT AMPLIACIÓ SISTEMA DE PA (FINS A 7 PUNTS) 

Valorem suficientment l’oferta de possibilitat d’ampliació de l’equip tot i que no s’identifica les 
unitats o empreses que disposen d’aquest material mes enllà de Mayday Maintenance SL. 
 
Proposem la valoració com a suficient per aquest apartat amb 2 punts. 

 
 

Oferta 9:  
Nom licitador: SUMINISTROS KELONIK S.A. 
 
Puntuació total ( sobre B):  12 punts  
 

 
 

1.CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 35 PUNTS) 

A.PRESENTACIÓ INFORME PREVISIONS ACÚSTIQUES(FINS A 20 PUNTS) 

 

I.ESTUDI TÈCNIC PREVISIÓ ACÚSTICA DE LA SALA , SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS 

A LA LICITACIÓ Fins a 10 punts. 

Valorem l’estudi tècnic i la proposta de l’equip s’ajusta de manera   insuficient  a les 
característiques i necessitats de la sala, l’equip te unes  característiques tècniques inferiors 
al requeriments mínims sol·licitats , i tampoc no cobreix  els equips de referència sol.licitats 
pels  raiders dels espectacles contractats per Viladecans Qualitat. S.L es prioritzaran tal com  
era descrit en l’equip de referència en el Plec tècnic els equips amb amplificació externa en 
relació a les característiques de la sala 
 
Proposem la valoració com a insuficient  per aquest apartat amb 0 punts. 
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I.Descripció física del equips amb dimensions pesos i característiques. Fins a 4 

punts. 

Valorem insuficientment la descripció física dels equips dimensions pesos i característiques 
en relació a  les característiques i necessitats de la sala, l’equip te unes característiques 
tècniques inferiors al requeriments mínims i no cobreix  els equips de referència sol·licitats 
raiders dels espectacles contractats per Viladecans Qualitat. S.L es prioritzaran tal com  era 
descrit en l’equip de referència en el Plec tècnic els equips amb amplificació externa en 
relació a les característiques de la sala. 
 
Proposem la valoració com insuficient per aquest apartat amb 0 punts. 
 
II.Descripció de software de control remot. Fins a 4 punts. 

Valorem la descripció de software de control de manera extraordinària o excel·lent en 
relació a les característiques de la sala, descrivint el seu funcionament, conexionat i 
interfície. 
  
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
III.Millores i innovacions en relació als models anteriors. Fins a 2 punts. 

Valorem la innovació dels altaveus autoamplificats, incorporació de monitoring en temps real 
insuficientment en relació a les característiques i necessitats der la sala atès que els equips 
autoamplificats no es consideren una millora innovadora.  
 
Proposem la valoració com insuficient per aquest apartat amb 0 punts 
 
B.FORMACIÓ DE PERSONAL (FINS A 8 PUNTS). 

La formació proposada de dues o tres  jornades recull el temari impartit i conta amb el 
suport d’enginyer tècnic especialitzat que s’ajusta de manera adequada  a l’assoliment del 
objectius, tot i que no s’especifica si s’emet certificat per alumnes assistents.   
 
Proposem la valoració com a adequada per l’assoliment d’objectius  per aquest 
apartat amb 6 punts. 
 
C.POSSIBLITAT AMPLIACIÓ SISTEMA DE PA (FINS A 7 PUNTS) 

Valorem suficientment l’oferta de possibilitat d’ampliació de l’equip tot i que no s’identifica les 

unitats o empreses que disposen d’aquest material mes enllà de SUMINISTROS KELONIK 

S.A. 

Proposem la valoració com a adequada per aquest apartat amb 2 punts. 
 
 

Oferta 10:  
Nom licitador: A.R.A.SO Sonorització i il.luminació. 
 
Puntuació total ( sobre B): 35 punts  
 

 
 

1.CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 35 PUNTS) 

A.PRESENTACIÓ INFORME PREVISIONS ACÚSTIQUES(FINS A 20 PUNTS) 

 

I.ESTUDI TÈCNIC PREVISIÓ ACÚSTICA DE LA SALA , SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS 

A LA LICITACIÓ Fins a 10 punts. 

Valorem l’estudi tècnic i la proposta de l’equip s’ajusta de manera   extraordinària i excel·lent 
a les característiques i necessitats de la sala, cobrint el requeriments tècnics mínims 
requerits, o i cobrint la totalitat de raiders dels espectacles contractats per Viladecans 
Qualitat. S.L tant la Pa com els monitors coaxials biamplificats. 
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Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent  per aquest apartat amb 10 
punts. 
 
II.Descripció física del equips amb dimensions pesos i característiques. Fins a 4 

punts. 

Valorem la descripció física del equips dimensions pesos i característiques de manera 
extraordinària i excel·lent en relació a les característiques de la sala cobrint els requeriments 
tècnics mínims requerits i cobrint la totalitat de raiders d’espectacles contractats per 
Viladecans Qualitat S., tant la Pa com els monitors coaxials biamplificats.  
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
III.Descripció de software de control remot. Fins a 4 punts. 

Valorem la descripció de software de control de manera extraordinària o excel·lent en 
relació a les característiques de la sala, descrivint el muntatge entre amplificadors i protocol 
de connexió, així com la interfície del software de gestió. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 4 
punts. 
 
IV.Millores i innovacions en relació als models anteriors. Fins a 2 punts. 

Valorem la innovació de patró variable mitjançant panflex com a extraordinària i excel·lent 
en relació a les característiques de la sala, permanent evitar el rebot de la paret lateral 
davantera que es molt brillant, i optimitzant la cobertura acústica de l’espai podent modificar-
la gracies al patró horitzontal variable. 
 
Proposem la valoració com a extraordinària i excel·lent per aquest apartat amb 2 
punts 
 
B.FORMACIÓ DE PERSONAL (FINS A 8 PUNTS). 

La formació proposada de dues jornades recull de manera detallada en horari i els temari 
impartit que s’ajusta de manera excel·lent a l’assoliment del objectius i esta dissenyat per la 
marca  oferint un certificat com a manipulador de la marca fabricant. 
 
Proposem la valoració com a excel·lent per l’assoliment d’objectius  per aquest 
apartat amb 8 punts. 
 
 
C.POSSIBLITAT AMPLIACIÓ SISTEMA DE PA (FINS A 7 PUNTS) 

Valorem com a detallada i específica i s’adapta de manera excel·lent a les necessitats de 
VIQUAL, oferint mes de 250 unitats del model  a Catalunya per una xarxa d’empreses que 
disposen del material per lloguer i de la formació de la marca fabricant. 
 
Proposem la valoració que s’adapta de manera  excel·lent per les necessitats  per 
aquest apartat  amb 7 punts. 

 
 

 
S’adjunta annex I amb el quadre resum de la puntuació dels criteris avaluables en judici de 
valor, per ordre de presentació i per ordre de puntuació. 
 
 
Atesa la valoració de la Mesa de Contractació, els licitadors que han obtingut més puntuació en 
els criteris avaluables sotmeses a judici de valor són  
 
PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS TS SLU 
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RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES SL  
A.R.A.S.O.sonorització i il·lumincació. 
 
Atesa la valoració de la Mesa de Contractació, l’empresa licitadora SUMINISTROS KELONIK 
SA no arriba a la puntuació mínima de 15 punts requerid al plec  
 
Vista la documentació presentada al sobre B pels licitadors admesos al procediment obert per a 
l’adjudicació del SUBMINISTRAMENT D’ALTAVEUS DE SO (PA) I MONITORS, I 
ASSESSORAMENT TÈCNIC DE LA INSTAL·LACIÓ DE SO DE LA SALA AUDITORI 
D’ÀTRIUM, i a la vista de l’informe tècnic de valoració de data 26 de maig de 2021 que obra a 
l’expedient, la Mesa de Contractació  
 
 

ACORDA 
 
PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor 

obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en 
quadre annex I i II, i de la que s’extreu que en ordre decreixent la puntuació dels 
licitadors en criteris avaluables en judici de valor en cadascun dels lots és la 
següent:  

 

Proveïdor Estudi 

tècnic 

10 

punts 

Descripció 

física 

equips 4 

punts 

Sofware 

de 

control 

4 punts 

Millores 

respecte 

models 

anteriors 

2 punts 

Formació 

personal 

8 punts 

Ampliació 

de Pa 7 

punts 

Total 

PRODUCCIONES 

Y 

ESPECTACULOS 

TS, S.L.U 

10 4 4 2 8 7 35 

RUYBESA 

GLOBAL 

TECHNOLOGIES, 

S.L. 

10 4 4 2 8 7 35 

A.R.A.SO 

Sonorització i 

il.luminació 

10 4 4 2 8 7 35 

Tour Serveis 

Professionals de 

Sonorització i 

Il·luminació, sl 

10 4 4 1 4 2 

 

25 

 

Audiovisuales 

Data SL 

5 2 4 1 8 2 22 

Mayday 

Maintenance SL 

5 2 4 1 6 2 20 

GRAELLS So i 

Llums, S.L. 

5 2 3 1 6 2 19 

BTM SOUND SL 5 2 4 1 4 2 18 

 

Koala Projects 

SL 

5 2 0 1 6 4 18 

SUMINISTROS 

KELONIK S.A. 

0 0 4 0 6 2 12 

 
 
  
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ 

DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda pels 
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licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del SUBMINISTRAMENT 
D’ALTAVEUS DE SO (PA) I MONITORS, I ASSESSORAMENT TÈCNIC DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE SO DE LA SALA AUDITORI D’ÀTRIUM. 

  

TERCER.- PROPOSAR l’exclusió de l’empresa licitadora SUMINISTROS KELONIK S.A per 

no a ver assolit la puntuació mínima de 15 punts requerida al plec.  
 
QUART.-  PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta 

econòmica i altres criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en relació als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la valoració de les 
pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la 
valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el 
licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació 
determinats en el plec. 

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

 
 
 
 
 
 
Sra. Carme Vidal Trabalón 
Presidenta  

 
 
 
 
 
 
Sr. Albert Díaz Menéndez  
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sr. Gerard Comabella Roig 
Vocal ( en substitució)  
 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Consuelo Cid Gil 
Secretària  
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TAULA RESUM DE PUNTUACIONS: 

 

Proveïdor Estudi 

tècnic 

10 

punts 

Descripció 

física 

equips 4 

punts 

Sofware 

de 

control 

4 punts 

Millores 

respecte 

models 

anteriors 

2 punts 

Formació 

personal 

8 punts 

Ampliació 

de Pa 7 

punts 

Total 

GRAELLS So i 

Llums, S.L. 

5 2 3 1 6 2 19 

PRODUCCIONES 

Y 

ESPECTACULOS 

TS, S.L.U 

10 4 4 2 8 7 35 

Koala Projects 

SL 

5 2 0 1 6 4 18 

RUYBESA 

GLOBAL 

TECHNOLOGIES, 

S.L. 

10 4 4 2 8 7 35 

Audiovisuales 

Data SL 

5 2 4 1 8 2 22 

BTM SOUND SL 5 2 4 1 4 2 18 

 

Tour Serveis 

Professionals de 

Sonorització i 

Il·luminació, sl 

10 4 4 1 4 2 

 

25 

 

Mayday 

Maintenance SL 

5 2 4 1 6 2 20 

SUMINISTROS 

KELONIK S.A. 

0 0 4 0 6 2 12 

A.R.A.SO 

Sonorització i 

il.luminació 

10 4 4 2 8 7 35 
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QUADRE RESUM PER ORDRE DE PUNTUACIÓ  

 

 

Proveïdor Estudi 

tècnic 

10 

punts 

Descripció 

física 

equips 4 

punts 

Sofware 

de 

control 

4 punts 

Millores 

respecte 

models 

anteriors 

2 punts 

Formació 

personal 

8 punts 

Ampliació 

de Pa 7 

punts 

Total 

PRODUCCIONES 

Y 

ESPECTACULOS 

TS, S.L.U 

10 4 4 2 8 7 35 

RUYBESA 

GLOBAL 

TECHNOLOGIES, 

S.L. 

10 4 4 2 8 7 35 

A.R.A.SO 

Sonorització i 

il.luminació 

10 4 4 2 8 7 35 

Tour Serveis 

Professionals de 

Sonorització i 

Il·luminació, sl 

10 4 4 1 4 2 

 

25 

 

Audiovisuales 

Data SL 

5 2 4 1 8 2 22 

Mayday 

Maintenance SL 

5 2 4 1 6 2 20 

GRAELLS So i 

Llums, S.L. 

5 2 3 1 6 2 19 

BTM SOUND SL 5 2 4 1 4 2 18 

 

Koala Projects 

SL 

5 2 0 1 6 4 18 

SUMINISTROS 

KELONIK S.A. 

0 0 4 0 6 2 12 

 
 


