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RESOLUCIÓ D’EXCLUSIÓ D’OFERTA PER NO HAVER ASSOLIT 
LA PUNTUACIÓ TÈCNICA MÍNIMA –  

 
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA SERVEIS D’ELABORACIÓ I GESTIÓ DEL PLA DE 
COMUNICACIÓ DEL PLA DE LLEVANT MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT 

 
 

 
   

  
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD PRIVADA 
MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. (en endavant, VIMED) 
 
En relació a la contractació per procediment obert per a l’adjudicació del contracte dels serveis 
D’ELABORACIÓ I GESTIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ DEL PLA DE LLEVANT, 
 

EXPOSA 
 

1. Atès que en data 24 de març de 2021 es va publicar al perfil de SPM Viladecans 
Mediterrània, S.L. (“VIMED”) 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 dels serveis D’ELABORACIÓ I GESTIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ DEL 
PLA DE LLEVANT. 
 

2. Atès que en data 13 d’abril de 2021 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. Atès que en data 15 d’abril de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre A i la Mesa de  
Contractació va acordar 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: externa comunicació, slu 
NIF: B61504551  
Data presentació: 13/04/2021 12:15:28 
Núm. De registre:  E/000028-2021 
 
Licitador 2: 
Empresa: Moorning Cool Things S.L.U 
NIF: B66206137  
Data presentació: 13/04/2021 12:44:21 
Núm. De registre:  E/000029-2021 

 

4. Atès que en la mateixa data La Mesa acordà requerir al següent licitador per  tal que 
 esmeni 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:  
 

 La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de 
 la licitació. Caldrà esmenar la següent deficiència:  

 
Licitador 3:  

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 
ELABORACIÓ I GESTIÓ DEL PLA DE 

COMUNICACIÓ DEL PLA DE LLEVANT 

DATA 
Data signatura 
electrònica 

NÚM.  
EXPEDIENT 

049.FP14.029 
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Empresa: DORTOKA disseny S.L 
NIF: B62765334  
Data presentació: 13/04/2021 13:58:32 
Núm. De registre:  E/000030-2021 

 
L’empresa licitadora no presenta declaració responsable degudament signada.  
 
Tampoc presenta DEUC degudament complimentada i signada. En comptes d’això ha 
signat sobre el model de l’annex núm. 2 A.  
 
-    Es sol·licita a DORTOKA disseny S.L que, per a major facilitat,  aporti declaració 

responsable degudament signada  d’acord amb el model  Annex 2 B. 
 

5. Atès que en data 27 d’abril de 2021, la Mesa de contractació després de qualificar les 
esmenes de la documentació presentada en el sobre A, va acordar admetre totes les 
esmenes presentades i en conseqüència admetre a la licitació les següents licitadores: 

 
Licitador 1:  
Empresa: externa comunicació, slu 
NIF: B61504551  
Data presentació: 13/04/2021 12:15:28 
Núm. De registre:  E/000028-2021 
 
Licitador 2: 
Empresa: Moorning Cool Things S.L.U 
NIF: B66206137  
Data presentació: 13/04/2021 12:44:21 
Núm. De registre:  E/000029-2021 
 
Licitador 3:  
Empresa: DORTOKA disseny S.L 
NIF: B62765334  
Data presentació: 13/04/2021 13:58:32 
Núm. De registre:  E/000030-2021 
 

6. Atès que en data 27 d’abril de 2021 la Mesa de Contractació es reuní per obrir els 
sobres B (contenidors de les referències tècniques) presentats pels licitadors admesos 
a la licitació de referència. L’obertura es realitzà sense incidències, constatant-se que 
els sobres B incloïen la documentació tècnica exigida sense entrar a analitzar si era 
correcta i suficient ni valorar-ne el seu contingut.  
 

7. Atès en sessió de data 19 de mayo de 2021 la Mesa de Contractació ha emès una 
proposta de valoració dels sobres B en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor 
previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb l’informe 
tècnic de 14 de maig de 2021, i ha adoptat els acords següents:  

 
“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 és la següent: 

  
  

 LICITADOR  
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 
OBTINGUDA 

2 MOORNING COOL THINGS S.L.U.  34 

1 EXTERNA COMUNICACIÓ, S.L.U.  34 

3 DORKOTA DISSENY S.L.  19 
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SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ DELS 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors 
admesos al procediment obert per a l’adjudicació dels serveis D’ELABORACIÓ I GESTIÓ 
DEL PLA DE COMUNICACIÓ DEL PLA DE LLEVANT. 

  
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta econòmica 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.” 

 

8. Atès que la clàusula 11.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació 
disposa:  
 
“Seran exclosos els licitadors que presentin propostes que no superin els 20 punts en la valoració 
dels criteris subjectes a judici de valor.” 

 

9. Atès que de conformitat amb la valoració dels sobres B en aplicació dels criteris subjectes 
a judici de valor previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars emès per la 
Mesa de Contractació en data 19 de mayo de 2021 i ratificat per aquest Òrgan de 
Contractació en data 28 de mayo de 2021, el licitador núm. 3 (DORTOKA disseny S.L) no 
ha superat la puntuació tècnica mínima exigida al haver obtingut una puntuació de 19 
punts en el sobre B presentat.  

 
 
Vist l’informe jurídic de data 28 de maig de 2021. 
 
 
És per tot això que  
 

R E S O L C 
 
PRIMER.- EXCLOURE al licitador núm. núm. 3 (DORTOKA disseny S.L) del 

procediment obert per a l’adjudicació del contracte dels serveis 
D’ELABORACIÓ I GESTIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ DEL PLA DE 
LLEVANT per  haver obtingut una puntuació en el sobre B de 19 punts i, per 
tant, inferior a la puntuació tècnica mínima fixada en 20 punts per la clàusula 
11.2 del PCAP de la licitació.  

 
SEGON.- COMUNICAR la present resolució als interessats.  
 
 
Viladecans, data signatura electrònica.  

 

 
 
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


