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RESOLUCIÓ CORRECCIÓ ERROR ARITMÈTIC  

 

 

 
  

  
Alícia Valle Cantalejo,  en la seva condició de Consellera Delegada de S.P.M. 
Viladecans Qualitat SL  
 
En relació al procediment de licitació per a la contractació dels Servei de creativitat, 
disseny gràfic i imatge corporativa del departament de Comunicació de la SPM 
Viladecans Qualitat, SL, gestionat per VIQUAL. 
 

EXPOSA 

Atès que en data 4 de desembre de 2020 es van publicar els plecs que regulen el 
procediment de licitació per a la contractació Servei de creativitat, disseny gràfic i 
imatge corporativa del departament de Comunicació de la SPM Viladecans Qualitat, 
SL, gestionat per VIQUAL. 
 
Atès que en data 21 de desembre de 2020 finalitza el termini de presentació d’ofertes.  
 
Atès que el tècnic responsable del contracte en el seu informe de 18 de desembre 
informà: 
 
Que s’ha detectat un error aritmètic en el PCAP, concretament en el els preus màxims 
per grup d’accions del LOT 2 que els licitadors hauran de tenir en compte a l’hora de 
formular la seva oferta.   
 
On posa : 
 
 

Grup d’accions 
Quantitat 

estimada  per 
anualitat 

Preu de 
referència 

(IVA exclòs) 

Cartelleria, flyers, papereria… 58 accions 5.900€ 

Corporis (Lones, plafons, roll 
ups) 

81 accions 
10.500€ 

Digital 17 accions 2.100€ 

 
 
 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

SERVEIS DE CREATIVITAT, 
DISSENY GRÀFIC I IMATGE 
CORPORATIVA DEL 
DEPARTAMENT DE 
COMUNICACIÓ DE LA SPM 
VILADECANS QUALITAT, 
SL 

DATA 18 de desembre de 2020 
CODI 

PROJECTE 
169.19 
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Hauria de posar :  
 
 

Grup d’accions 
Quantitat 

estimada  per 
anualitat 

Preu de referència 
(IVA exclòs) 

Cartelleria, flyers, papereria… 58 accions 6.890 € 

Corporis (Lones, plafons, roll 
ups) 

81 accions 
8.430 € 

Digital 17 accions 3.180 € 

 
 
Atès que la correcció d’aquest error no afecta al Pressupost Base de Licitació, ni al 
Valor Estimat del Contracte, que estan calculats d’acord amb el detall de les 
estimacions i preus unitaris indicats al PCAP, essent aquest correcte.  
 
Atès que aquest error podria generar confusió als licitadors a l’hora de presentar les 
seves ofertes econòmiques.  

 
 
Per tot això 

RESOL 

PRIMER.- CORREGIR l’error dels Plecs  Condicions Administratives Particulars  que 
regulen  la licitació del Servei de creativitat, disseny gràfic i imatge corporativa 
del departament de Comunicació de la SPM Viladecans Qualitat, SL, gestionat per 
VIQUAL en el sentit de:  
 
 On posa : 
 

Grup d’accions 
Quantitat 

estimada  per 
anualitat 

Preu de 
referència 

(IVA exclòs) 

Cartelleria, flyers, papereria… 58 accions 5.900€ 

Corporis (Lones, plafons, roll 
ups) 

81 accions 
10.500€ 

Digital 17 accions 2.100€ 

 
 
Ha  de posar :  
 
 

Grup d’accions 
Quantitat 

estimada  per 
anualitat 

Preu de referència 
(IVA exclòs) 

Cartelleria, flyers, papereria… 58 accions 6.890 € 

Corporis (Lones, plafons, roll 
ups) 

81 accions 
8.430 € 

Digital 17 accions 3.180 € 
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SEGON.- PUBLICAR la correcció de  l’error a la Plataforma de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- AMPLIAR TERMINI de presentació d’ofertes 3 dies, això és fins el 24 DE 
DESEMBRE DE 2020 A LES 14:00h.  
   
 
Viladecans, a 18 de desembre de 2020 

 
 
 

 
Sra. Alícia Valle Cantalejo  
Consellera Delegada 
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