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RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ 
 

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 

 

 

  

  
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de VILADECANS 
QUALITAT, S.L. 
 
En relació al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de SUBMINISTRAMENT 
D’ALTAVEUS DE SO (PA) I MONITORS, I ASSESSORAMENT TÈCNIC DE LA INSTAL·LACIÓ 
DE SO DE LA SALA AUDITORI D’ÀTRIUM 
 

EXPOSA 
 

 

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.  
 
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.   
 

Atès que 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 
DE SIGNATURA 
DIGITAL  

NÚM.  
EXPEDIENT 

193/19 
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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 
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Identificador ( NIF): B17571175 

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. 

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 

 

Atès que en la mateixa data la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del sobre B, 
contenidor de la proposta tècnica. 
 
Atès que en data 27 de maig 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 26 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 en cadascun dels lots 

és la següent:  
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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 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 haver 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. 

Atès que en data 31 de maig de 2021 l’Órgan de Contractació va resoldre:  
 
“PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de valoració 

dels sobres B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa per la Mesa de 
contractació a 27 de maig de 2021 en el procediment obert per a l’adjudicació de 
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SUBMINISTRAMENT D’ALTAVEUS DE SO (PA) I MONITORS, I 
ASSESSORAMENT TÈCNIC DE LA INSTAL·LACIÓ DE SO DE LA SALA 
AUDITORI D’ÀTRIUM  i que es desglossa a continuació  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 

 

 

SEGON.- EXCLOURE l’oferta de l’empresa licitadora 9 SUMINISTROS KELONIK S.A per no 
haver assolit la puntuació mínima de 15 punts requerida al plec. 

TERCER.-  PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb anterioritat a la 
data fixada per l’obertura de sobre C -  la present resolució incloent els quadres 
resums de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B que s’adjunta a 
la present com Annex núm. I i Annex núm. II, en relació als criteris avaluables 
mitjançant judici de valor. 

QUART.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 2 de juny de 
2021, i previ a aquell acte, donar  lectura al resum de puntuació tècnica obtinguda 
pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de 
valor. Procedir, posteriorment a la valoració de les pliques  admeses 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.” 

 
Atès que en data 2 de juny de 2021 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del 
sobre C, contenidor de la proposta econòmica.  
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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 

 

Oferta econòmica  83.260,00 € IVA exclòs  

Garantia  3 ANYS addicionals  

Temps de resposta  No superior a 24 hores 

 

 

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 

 

Oferta econòmica  87.974,40 € 

Garantia  3 ANYS addicionals  

Temps de resposta  No superior a 24 hores 

 

 

Licitador 3:  

Empresa: Koala Projects SL 

Identificador (NIF): B63653554  

Data de presentació:14/12/2020 03:42:01 

Número de Registre: E/000093-2020 

 

Oferta econòmica  91.777,08 € 

Garantia  3 ANYS addicionals  

Temps de resposta  No superior a 24 hores 

 

 

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 

 

Oferta econòmica  93.378,00 € 

Garantia  3 ANYS addicionals  

Temps de resposta  No superior a 24 hores 

 

 

       Licitador 5: 

       Empresa: Audiovisuales Data SL  

       Identificador (NIF): B61444402  

       Data de presentació: 14/12/2020 10:58:14 

       Número de Registre: E/000095-2020 

 

Oferta econòmica  74.880,00 € 

Garantia  3 ANYS addicionals  

Temps de resposta  No superior a 24 hores 
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       Licitador 6: 

       Empresa: BTM SOUND SL 

       Identificador (NIF): B17571175 

        Data de presentació: 14/12/2020 10:58:35  

       Número de Registre E/000096-2020 

 

Oferta econòmica  86.268,00 € 

Garantia  3 ANYS addicionals  

Temps de resposta  No superior a 24 hores 

 

 

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 

 

Oferta econòmica  85.723,05 € 

Garantia  3 ANYS addicionals  

Temps de resposta  No superior a 24 hores 

 

 

Licitador 8: 

Empresa: Mayday Maintenance SL  

Identificador (NIF) B60349503 

Data de presentació: 14/12/2020 13:35:04 

Número de Registre:  E/000098-2020 

 

Oferta econòmica  88.540,00 € 

Garantia  -- 

Temps de resposta  No superior a 24 hores 

 

 

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 

 

Oferta econòmica  87.994,74 € 

Garantia  3 ANYS addicionals  

Temps de resposta  No superior a 24 hores 

 
Atès que en data 22 de juny de 2021, una vegada analitzades les ofertes la Mesa de 
Contractació va acordar: 
 
“ REQUERIR al licitador número 5.- AUDIOVISUALES DATA SL per tal que en el termini 

màxim de cinc (5) DIES HÀBILS a comptar des de la rebuda d’aquesta comunicació; presenti 
per escrit, a través de l’eina de la Plataforma Pública de Contractació de la Generalitat de 
Catalunya, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als 
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diferents components de la seva oferta econòmica, atès que resulta presumptament 
temerària. “  

 
Atès que presentada la justificació en el termini atorgat a l’efecte,  en data 12 de juliol de 2021, i 
una vegada analitzades la documentació presentada per AUDIOVISUALES DATA SL , la 
Mesa de Contractació va acordar: 

 

“PRIMER.   RATIFICAR i assumir com a propi, l’informe tècnic de 8 de juliol de 2021 

relatiu a l’anàlisi de la justificació de l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 5 

Audiovisuales Data SL la qual es considera INSUFICIENT.  

SEGON.  ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE REBUIG de 

l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 5 Audiovisuales Data SL en el 

procediment  obert per a l’adjudicació del contracte del subministrament d’altaveus 

de so (PA), monitors i  assessorament tècnic de la instal·lació de so de la sala 

auditori Àtrium per haver presentat una oferta anormalment baixa no justificada 

suficientment.” 

Atès que en data 14 de juliol de 2021 l’Òrgan de contractació  va resoldre : 

“PRIMER.- RATIFICAR la proposta de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol 

de 2021 i EXCLOURE l’oferta econòmica presentada pel licitador AUDIOVISUALES 

DATA SL al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministraments 

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

INSTAL·LACIÓ DE SO DE LA SALA AUDITORI D’ÀTRIUM, per entendre que no ha 

justificat suficientment l’oferta anormalment baixa presentada. 

SEGON.- COMUNICAR la present resolució als interessats i PUBLICAR aquesta resolució 

a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. “ 

Atès que seguidament i en data 16 de juliol de 2021 la Mesa de Contractació, una vegada 

valorades les ofertes dels licitadors va acordar:  

 
“PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present 
proposta d’adjudicació, el licitador número 2 PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS TS 
SLU és el que ha obtingut més puntuació en la suma dels criteris subjectes a judici de 
valor i criteris de valoració automàtica, amb un total de 79,27 punts, d’acord amb el 
desglossament detallat en aquesta proposta.  
 
SEGON.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del contracte 
de subministrament d’altaveus de so (PA), monitors i assessorament d’instal·lació 
a la sala gran auditori Àtrium Viladecans gestionada per Viladecans Qualitat, SL per 
un import de VUITANTA-SET MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS (87.974,40 €), IVA exclòs, atès que és el que ha obtingut la millor 
puntuació en la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris de valoració 
automàtica, amb un total de 79,27 punts.” 

 
  A la vista dels informes tècnics, jurídics  i actes de la Mesa que obren en l’expedient 

És per tot això que 

RESOLC 
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PRIMER.- RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa 

de Contractació de data 16 de juliol de 2021 en relació a la licitació per procediment 

obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i tràmit ordinari, per a la contractació 

de subministraments D’ALTAVEUS DE SO (PA) I MONITORS, I 

ASSESSORAMENT TÈCNIC DE LA INSTAL·LACIÓ DE SO DE LA SALA 

AUDITORI D’ÀTRIUM de conformitat amb l’informe tècnic incorporat a la mateixa,  

de la qual resulta l’oferta presentada per l’empresa PRODUCCIONES Y 

ESPECTÁCULOS TS SLU és el que ha obtingut més puntuació en la suma dels 

criteris subjectes a judici de valor i criteris de valoració automàtica, amb un total de 

79,27  punts en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris 

d’aplicació automàtica. 

 

 SEGON.- ADJUDICAR la contractació per procediment obert, no subjecte a regulació 

harmonitzada, i tràmit ordinari, per a la contractació de subministraments 

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

INSTAL·LACIÓ DE SO DE LA SALA AUDITORI D’ÀTRIUM a l’empresa 

PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS TS SLU per un import de VUITANTA-SET 

MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 

(87.974,40 €), IVA exclòs, atès que és el que ha obtingut la millor puntuació en la 

suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris de valoració automàtica, amb 

un total de 79,27 punts d’acord amb la següent valoració:  

 

Licitador Núm 2: 
Nom Licitador: PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS TS SLU 
PUNTUACIÓ CRITERIS SOBRE C       44,27 PUNTS 
PUNTUACIÓ GLOBAL (B+C)      79,27 PUNTS  

 

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (FINS A 65 PUNTS).  

a) Proposta econòmica: fins a 50 punts 

 

Oferta:  87.974,40 € (iva exclòs) 

D’acord amb la fórmula que consta al PCAP aprovat obté una valoració de 29,27 
punts 

b) Ampliació de garantia: fins a 10 punts. 

El licitador fa una oferta de tres anys ampliació garantia de fabrica obté una 
valoració de  10 punts. 

c) Temps de resposta: fins a 5 punts. 

El licitador fa una oferta de menys de 24 hores en el temps de resposta per 
incidències obté una valoració de  5 punts. 

Puntuació ( 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. 

 

TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst al plec de 

clàusules administratives que regeix la licitació, presenti  la següent documentació: 

- L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social, mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a continuació:  
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- En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de 
l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament d’aquest, 
el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la 
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de 
l’impost.  
 
- Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels 
supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que 
ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el 
cens d’obligats tributaris.  
 
- Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries 
expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en 
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  
 
- Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la 
inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.  
 
- Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la 
inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració, si s’escau.  

 
- Garantia definitiva d’acord amb allò previst amb el present Plec. 

 

- Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador (documentació 
descrita a la clàusula 6 del present Plec referent a la capacitat, personalitat, 
solvència i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint en compte que:   

 
o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten exempts 

d’aportar els documents i dades que hi figuren i únicament hauran de 
presentar:  

▪ Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció al 
Registre, juntament amb la declaració responsable, signada pel 
representant de l’empresa, acreditant la vigència de les dades 
incloses al Registre, d’acord amb el model contingut a l’ Annex 
núm. 5 al present Plec 

 

▪ La documentació acreditativa de la seva aptitud que no figuri 
inscrita al Registre  

 

o La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de contractar es 
presentarà de conformitat amb el model adjunt al present Plec com Annex 
núm. 6 al present Plec 
 

- Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat segons es 
descriu a la clàusula 8.2.4 d’aquest Plec (en relació amb la quota del 2% i el Pla 
d’Igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes).  

 

- Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva 
disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte que li reclami l’òrgan de contractació.  
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QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA a la 

presentació per l’adjudicatari de la documentació requerida a l’acord anterior i que 

el CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del contracte 

corresponent. 

CINQUÈ.-  COMUNICAR a l’adjudicatari la data de formalització del contracte. 

SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar 

l’adjudicació d’aquesta licitació al diari corresponent i al perfil del contractant.  

 

Viladecans a data de signatura digital, 
 
 
 
 
 
Alicia Valle Cantalejo  
Consellera Delegada  
SPM Viladecans Qualitat SL  


