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RESOLUCIÓ  ADJUDICACIÓ 
PROCEDIMENT OBERT LICITACIÓ DELS SERVEIS DE 

CREATIVITAT, DISSENY GRÀFIC I IMATGE CORPORATIVA 
DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE LA SPM 

VILADECANS QUALITAT, SL. 
 

  

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

EXPOSA 
 

Atès que en data 4 de desembre de 2020 es va publicar al perfil de SPM 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 per a l’adjudicació dels serveis de 
creativitat, disseny gràfic i imatge corporativa del departament de comunicació de la SPM 
Viladecans Qualitat SL. 
 
Atès que en data 24 de desembre de 2020 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 25 de gener 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. 
 
Atès que en data 5 de febrer, 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: Luz Roja Comunicación S.L. 
NIF: B65901571 
Lot : 1, 2  
Data presentació: 10/12/2020 10:49:26 
Núm. De registre:  E/000090-2020 
 
Licitador 2: 
Empresa: Manuel Vaquerizo Bello 
NIF: 53320894V  
Lot: 1, 2 
Data de presentació: 18/12/2020 08:57:48 
Núm. De registre: E/000111-2020 

Licitador 3:  
Empresa: TOWN (externa comunicació, slu) 
NIF: B61504551  

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SERVEIS DE CREATIVITAT, DISSENY 
GRÀFIC I IMATGE CORPORATIVA 

DEL DEPARTAMENT DE 
COMUNICACIÓ DE LA SPM 

VILADECANS QUALITAT, SL.  

DATA 
DE SIGNATURA 
DIGITAL  

NÚM.  
EXPEDIENT 

169.19 
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Lot: 1, 2  
Data de presentació: 18/12/2020 14:46:29 
Núm. De registre: E/000112-2020 
 
Licitador 4: 
Empresa: HAGO LO QUE QUIERO SL 
NIF : B98277601 
Lot:  1 
Data de presentació:  21/12/2020 09:04:18  
Núm. De registre: E/000113-2020 
 
Licitador 5:  
Empresa: ALEJANDRA DIOS MÁRQUEZ 
NIF: 52913021A  
Lot: 1, 2 
Data de presentación:  21/12/2020 12:59:17 
Núm. De registre:  E/000116-2020 
 
Licitador 6: 
Empresa: GARCIA 
NIF:  B65169849  
Lot: 1, 2  
Data de presentación: 21/12/2020 13:12:37 
Núm. De registre:  E/000118-2020 
 
Licitador 7: 
Empresa: PRIMER SEGONA PUBLICITAT, SL 
NIF: B08720302  
Lot: 2  
Data de presentació: 21/12/2020 13:46:59  
Número de registre: E/000119-2020 
 
Licitador 8:  
Empresa: MINIMILKS MARKETING & BRANDING SL 
NIF: B55127781 
Lot:  1, 2 
Data de presnetació: 22/12/2020 13:25:19  
Núm. De registre: E/000120-2020 
 
Licitador 9: 
Empresa: DDLAB, SL  
NIF: B64085954 
Lot: 1, 2 
Data de presentació: 23/12/2020 10:33:10 
Núm. De Registre:  E/000121-2020 
 
Licitador 10: 
Empresa: Eleven Adworks  
NIF: B61509832 
Lot:  1, 2 
Data de presentació:  23/12/2020 16:24:25 
Núm. De registre:  E/000123-2020 
 

Licitador 11: 
Empresa: Nogales Barcelona, S.L 
NIF: B59979310 
Lot: 2 
Data de presentació:  23/12/2020 17:03:08  
Número de Registre: E/000124-2020 
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Licitador 12: 
Empresa: ASSAI COVER COMUNICACION SL 
NIF: B64877756 
Lot: 1, 2 
Data de presentació: 23/12/2020 18:39:10 
Núm. De registre: E/000125-2020 
 
Licitador 13: 
Empresa: FONT PREIMPRESSIÓ, SL 
NIF: B62184510 
Lot:  1, 2 
Data de presentació: 24/12/2020 11:04:50 
Núm. De registre: E/000127-2020 
 
Licitador 14: 
Empresa:  Barcelona Events Musicals 
NIF: B65505257 
Lot: 1, 2 
Data de presentació 24/12/2020 11:35:24  
Número de registre: E/000128-2020 
 
Licitador 15: 
Empresa: Glam Comunicació SL 
NIF: B17644527  
Lot : 1, 2 
Data de presentació: 24/12/2020 13:13:59 
Número registre:  E/000129-2020 
 
Licitador 16: 
Empresa: PRODUCCIONES MIC SL 
NIF: B24301871 
Lot: 1, 2  
Data de presentació: 24/12/2020 13:18:04  
Núm. De registre: E/000130-2020 

 
 

Atès que en data 5 de febrer de 2021 es va constituir la Mesa i a l’obertura del sobre B (del lot 
1), contenidor de les referències tècniques.  No es realitzà l’obertura del sobre B ( lot 2), 
contenidor de les propostes valorables mitjançant criteris d’adjudicació objectius per fer-ho 
conjuntament  amb les del lot 1. 
 
Atès que en data 4 de juny de 2021 l’Òrgan de contractació  va EXCLOURE l’oferta tècnica del 
LOT 1 DEL LICITADOR 2 .- Manuel Vaquerizo Bello per haver afegit documentació relativa a 
l’oferta econòmica en el sobre contenidor de la proposta tècnica. 
 
Atès que en la mateixa data l’Òrgan de contractació  va  EXCLOURE l’oferta tècnica del LOT 1 
per no haver assolit la puntuació mínima de 10 punts requerida al plec de les següents 
empreses: 
  
Licitador 1:  
Empresa: Luz Roja Comunicación S.L.  
NIF: B65901571  
Lot : 1, 2  
Data presentació: 10/12/2020 10:49:26  
Núm. De registre: E/000090-2020  
Licitador 9:  
Empresa: DDLAB, SL  
NIF: B64085954  
Lot: 1, 2  
Data de presentació: 23/12/2020 10:33:10  
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Núm. De Registre: E/000121-2020 
 
Atès que en data 9 de juny de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre C ( lot 1) i sobre B ( lot 
2), contenidors de les ofertes valorables per criteris automàtics. 
 

Atès que en data 23 de juliol de 2021 la Mesa de Contractació va acordar : 
 

PRIMER.- REQUERIR per tal que en el termini màxim de cinc (5) DIES HÀBILS 
a comptar des de la rebuda d’aquesta comunicació, presentin aclariments de 
confirmació de l’oferta presentada en el sentit que s’indica a continuació, a les 
licitadores següents:  
 
LOT 1. Servei de creativitat i elaboració d’originals  
Licitador 3:  
Empresa: TOWN (externa comunicació, slu)  
NIF: B61504551  
Data de presentació: 18/12/2020 14:46:29  
Núm. De registre: E/000112-2020  
 
Requeriment de confirmació del sumatori de grup d’accions.  
 
Licitador 4:  
Empresa: HAGO LO QUE QUIERO SL  
NIF : B98277601  
Data de presentació: 21/12/2020 09:04:18  
Núm. De registre: E/000113-2020  
 
Requeriment de confirmació de l’oferta per 2 anys de servei  
 
Licitador 6:  
Empresa: GARCIA  
NIF: B65169849  
Data de presentación: 21/12/2020 13:12:37  
Núm. De registre: E/000118-2020  
 
Requeriment de confirmació de l’oferta per 2 anys de servei  
 
Licitador 12:  
Empresa: ASSAI COVER COMUNICACION SL  
NIF: B64877756  
Data de presentació: 23/12/2020 18:39:10  
Núm. De registre: E/000125-2020  
 
Requeriment de confirmació del sumatori de grup d’accions  
 
Licitador 13:  
Empresa: FONT PREIMPRESSIÓ, SL  
NIF: B62184510  
Data de presentació: 24/12/2020 11:04:50  
Núm. De registre: E/000127-2020  
 
Requeriment de confirmació de l’oferta per 2 anys de servei  
 
LOT 2. Servei de maquetació i adaptació dels originals  
Licitador 1:  
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Empresa: Luz Roja Comunicación S.L.  
NIF: B65901571  
Lot : 1, 2  
Data presentació: 10/12/2020 10:49:26  
Núm. De registre: E/000090-2020  
 
Requeriment de confirmació del sumatori per accions  
 
Licitador 3:  
Empresa: TOWN (externa comunicació, slu)  
NIF: B61504551  
Lot: 1, 2  
Data de presentació: 18/12/2020 14:46:29  
Núm. De registre: E/000112-2020  
 
Requeriment de confirmació del sumatori per accions  
 
Licitador 7:  
Empresa: PRIMER SEGONA PUBLICITAT, SL  
NIF: B08720302  
Lot: 2  
Data de presentació: 21/12/2020 13:46:59  
Número de registre: E/000119-2020  
 
Requeriment de confirmació del sumatori per accions 
  
Licitador 9:  
Empresa: DDLAB, SL  
NIF: B64085954  
Lot: 1, 2  
Data de presentació: 23/12/2020 10:33:10  
Núm. De Registre: E/000121-2020  
 
Requeriment de confirmació de l’oferta per dos anys  
 
Licitador 12:  
Empresa: ASSAI COVER COMUNICACION SL  
NIF: B64877756  
Lot: 1, 2  
Data de presentació: 23/12/2020 18:39:10  
Núm. De registre: E/000125-2020  
 
Requeriment del sumatori per accions  
 
Licitador 13:  
Empresa: FONT PREIMPRESSIÓ, SL  
NIF: B62184510  
Lot: 1, 2  
Data de presentació: 24/12/2020 11:04:50  
Núm. De registre: E/000127-2020  
 
Requeriment de l’oferta per dos anys  
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SEGON.- RECORDAR als licitadors que segons l’article 176 LCSP, la mesa 
podrà sol·licitar precisions o aclariments sobre les ofertes presentades 
sempre que no es suposi una modificació dels elements fonamentals de 
l’oferta i per tant la sol·licitud d’aclariment te l’objectiu única i 
exclusivament de confirmar els imports globals indicats en l’oferta en els 
casos en els que no s’han facilitat totes les dades previstes en el model.  

 

TERCER .- REQUERIR 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 
diferents components de la seva oferta econòmica, atès que resulten 
presumptament temeràries, a les licitadores que s’indiquen a continuació :  
 
LOT 1. Servei de creativitat i elaboració d’originals  
 
Licitador 13:  
Empresa: FONT PREIMPRESSIÓ, SL  
NIF: B62184510  
Data de presentació: 24/12/2020 11:04:50  
Núm. De registre: E/000127-2020  
 
Licitador 16:  
Empresa: PRODUCCIONES MIC SL  
NIF: B24301871  
Data de presentació: 24/12/2020 13:18:04  
Núm. De registre: E/000130-2020  
 
LOT 2. Servei de maquetació i adaptació dels originals  
 
Licitador 9:  
Empresa: DDLAB, SL  
NIF: B64085954  
Data de presentació: 23/12/2020 10:33:10  
Núm. De Registre: E/000121-2020  
 
Licitador 11:  
Empresa: Nogales Barcelona SL  
NIF: B59979310  
Data de presentació: 23/12/2020 17:03:08  
Núm. De Registre: E/000124-2020  
 
Licitador 16:  
Empresa: PRODUCCIONES MIC SL  
NIF: B24301871  
Data de presentació: 24/12/2020 13:18:04  

 Núm. De registre: E/000130-2020 

 

Atès que en data 6 de setembre de 2021 la Mesa de Contractació, una vegada revisada la 
documentació que van presentar les empreses licitadores  dintre del termini atorgat a l’efecte va 
acordar:  

PRIMER.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’APROVACIÓ dels 

aclariments presentats per les empreses licitadores següents: 

 

Lot 1 : Servei de creativitat i elaboració d’originals  

 

Licitador 4: 
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Empresa: HAGO LO QUE QUIERO SL 

NIF : B98277601 

Data de presentació:  21/12/2020 09:04:18  

Núm. De registre: E/000113-2020 

 

Licitador 6: 

Empresa: GARCIA 

NIF:  B65169849  

Data de presentación: 21/12/2020 13:12:37 

Núm. De registre:  E/000118-2020 

 

Licitador 13: 

Empresa: FONT PREIMPRESSIÓ, SL 

NIF: B62184510 

Data de presentació: 24/12/2020 11:04:50 

Núm. De registre: E/000127-2020 

 

Lot 2: Servei de maquetació i adaptació dels originals  

 

Licitador 3:  

Empresa: TOWN (externa comunicació, slu) 

NIF: B61504551  

Data de presentació: 18/12/2020 14:46:29 

Núm. De registre: E/000112-2020 

 

Licitador 7: 

Empresa: PRIMER SEGONA PUBLICITAT, SL 

NIF: B08720302  

Lot: 2  

Data de presentació: 21/12/2020 13:46:59  

Número de registre: E/000119-2020 

 

Licitador 9: 

Empresa: DDLAB, SL  

NIF: B64085954 

Data de presentació: 23/12/2020 10:33:10 

Núm. De Registre:  E/000121-2020 

 

Licitador 12: 

Empresa: ASSAI COVER COMUNICACION SL 

NIF: B64877756 

Data de presentació: 23/12/2020 18:39:10 

 Núm. De registre: E/000125-2020 

 

 

Licitador 13: 

Empresa: FONT PREIMPRESSIÓ, SL 

NIF: B62184510 

Data de presentació: 24/12/2020 11:04:50 

Núm. De registre: E/000127-2020 

 

 

SEGON.-  ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’EXCLUSIÓ DE LES 

OFERTES que contenen errors de les empreses licitadores  que es detallen a 

continuació: 
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Lot 1 : Servei de creativitat i elaboració d’originals  

Licitador 3:  
Empresa: TOWN (externa comunicació, slu) 
NIF: B61504551  
Data de presentació: 18/12/2020 14:46:29 
Núm. De registre: E/000112-2020 
 
Licitador 12: 
Empresa: ASSAI COVER COMUNICACION SL 
NIF: B64877756 
Data de presentació: 23/12/2020 18:39:10 
Núm. De registre: E/000125-2020 
 

Lot 2: Servei de maquetació i adaptació dels originals  

Licitador 1:  
Empresa: Luz Roja Comunicación S.L. 
NIF: B65901571 
Data presentació: 10/12/2020 10:49:26 
Núm. De registre:  E/000090-2020 
 

 

TERCER.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’APROVACIÓ de les 

justificacions de les ofertes anormalment baixes i per tant, ACCEPTAR les 

ofertes presentades per les següents empreses licitadores:  

Lot 1 : Servei de creativitat i elaboració d’originals  

Licitador 13: 
Empresa: FONT PREIMPRESSIÓ, SL 
NIF: B62184510 
Data de presentació: 24/12/2020 11:04:50 
Núm. De registre: E/000127-2020 
 
Licitador 16: 
Empresa: PRODUCCIONES MIC SL 
NIF: B24301871 
Data de presentació: 24/12/2020 13:18:04  
Núm. De registre: E/000130-2020 
 
Lot 2: Servei de maquetació i adaptació dels originals  
 
Licitador 9: 
Empresa: DDLAB, SL  
NIF: B64085954 
Data de presentació: 23/12/2020 10:33:10 
Núm. De Registre:  E/000121-2020 
 
Licitador 11: 
Empresa: Nogales Barcelona, S.L 
NIF: B59979310 
Data de presentació:  23/12/2020 17:03:08  
Número de Registre: E/000124-2020 
 
Licitador 16: 
Empresa: PRODUCCIONES MIC SL 
NIF: B24301871 
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Data de presentació: 24/12/2020 13:18:04  
Núm. De registre: E/000130-2020 
 

Atès que en data 13 de setembre de 2021 l’Òrgan de Contractació va ratificar els acords de 

la Mesa de Contractació anteriorment indicats i aquesta resolució es va notificar als 

interessats en data 14 de setembre de 2021.  

 
Atès que en data 14 de setembre de 2021 la Mesa de Contractació  va  procedir a la valoració 

del sobre C ( lot 1 ) i B ( lot 2 ), contenidors de les propostes avaluables amb criteris objectius, 

i aprovant la valoració i  puntuació que es troba detallada en l’Annex adjunt arriba  als 

següents acords: 

PRIMER.- APROVAR la següent puntuació de criteris  avaluables objectivament:  

Lot 1. Servei de Creativitat i elaboració d’originals 

 

Nº Licitador Empresa Econòmica Dedicació Total puntuació (sobre C) 

16 Producciones MIC, SL 70,00 12 82,00 

13 Font Preimpressió, SL 56,75 12 68,75 

8 Minimilks Marketing & Branding SL 46,94 12 58,94 

15 Glam Comunicació SL 48,67 8 56,67 

5 Alejandra Dios Márquez 40,13 12 52,13 

10 Eleven Adworks 38,75 8 46,75 

4 Hago lo que quiero, SL 30,37 12 42,37 

14 Barcelona Events Musicals 29,92 12 41,92 

6 Garcia 19,33 12 31,33 

 
 

Lot 2: Servei de maquetació i adaptació dels originals  

 

Nº Licitador Empresa Econòmica Dedicació Total puntuació (sobre C) 

11 Nogales 69,79 30 99,79 

16 Producciones MIC, SL 67,12 30 97,12 

9 DDLAB  59,07 30 89,07 

13 Font Preimpressió, SL 52,02 30 82,02 

8 Minimilks Marketing & Branding SL 43,68 30 73,68 

7 Primer Segona Publicitat 43,39 30 73,39 

12 Assai Cover Comunicación SL 42,91 30 72,91 

2 Manuel Vaquerizo Bello 45,67 25 70,67 

15 Glam Comunicació SL 45,56 25 70,56 

14 Barcelona Events Musicals 38,06 30 68,06 
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5 Alejandra Dios Márquez 35,81 30 65,81 

3 Town (externa de comunicació, SLU) 35,32 30 65,32 

10 Eleven Adworks 45,03 20 65,03 

6 Garcia 24,26 30 54,26 

 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ la proposta de puntuació 
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del contracte 
de SERVEIS DE CREATIVITAT, DISSENY GRÀFIC I IMATGE CORPORATIVA DEL 
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE LA SPM VILADECANS QUALITAT, SL 
 
 
 

Lot 1. Servei de Creativitat i elaboració d’originals 

 

    SOBRE B SOBRE C 
PUNTACIÓ 

TOTAL 

Nº 

Licitador 
Empresa Disseny Comunicació Versatilitat 

Total 

puntuació 

(sobre B) 

Econòmica Dedicació 

Total 

puntuació 

(sobre C) 
 

16 
Producciones 

MIC, SL 
11,50 3,50 0,00 15,00 70,00 12 82,00 97,00 

13 
Font 

Preimpressió, SL 
12,00 5,00 0,50 17,50 56,75 12 68,75 86,25 

8 

Minimilks 

Marketing & 

Branding SL 

11,50 5,00 0,60 17,10 46,94 12 58,94 76,04 

15 
Glam 

Comunicació SL 
9,10 4,50 0,50 14,10 48,67 8 56,67 70,77 

5 
Alejandra Dios 

Márquez 
10,60 5,00 1,00 16,60 40,13 12 52,13 68,73 

10 Eleven Adworks 12,00 5,00 1,00 18,00 38,75 8 46,75 64,75 

4 
Hago lo que 

quiero, SL 
11,50 4,00 1,00 16,50 30,37 12 42,37 58,87 

14 
Barcelona Events 

Musicals 
7,50 5,00 0,60 13,10 29,92 12 41,92 55,02 

6 Garcia 12,00 5,00 0,50 17,50 19,33 12 31,33 48,83 
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Lot 2: Servei de maquetació i adaptació dels originals  

 

Nº Licitador Empresa Econòmica Dedicació Total puntuació (sobre C) 

11 Nogales 69,79 30 99,79 

16 Producciones MIC, SL 67,12 30 97,12 

9 DDLAB  59,07 30 89,07 

13 Font Preimpressió, SL 52,02 30 82,02 

8 Minimilks Marketing & Branding SL 43,68 30 73,68 

7 Primer Segona Publicitat 43,39 30 73,39 

12 Assai Cover Comunicación SL 42,91 30 72,91 

2 Manuel Vaquerizo Bello 45,67 25 70,67 

15 Glam Comunicació SL 45,56 25 70,56 

14 Barcelona Events Musicals 38,06 30 68,06 

5 Alejandra Dios Márquez 35,81 30 65,81 

3 Town (externa de comunicació, SLU) 35,32 30 65,32 

10 Eleven Adworks 45,03 20 65,03 

6 Garcia 24,26 30 54,26 

 

 

TERCER.-  APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present 

proposta d’adjudicació, el licitador número 16  PRODUCCIONES MIC SL és el que ha 

obtingut més puntuació en la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris de 

valoració automàtica, del LOT 1  Servei de Creativitat i elaboració d’originals amb un 

total de 97 punts, i el licitador núm. 11 NOGALES BARCELONA, S.L  és el que ha 

obtingut  més puntuació en el total de criteris de valoració  del LOT 2 Servei de 

maquetació i adaptació dels originals amb una puntuació total de 99,79 punts d’acord 

amb el desglossament detallat en aquesta proposta.  

 

QUART.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del 

contracte de SERVEIS DE CREATIVITAT, DISSENY GRÀFIC I IMATGE 

CORPORATIVA DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE LA SPM DE 

VILADECANS QUALITAT SL Lot 1.- Servei de Creativitat i elaboració d’originals al 

licitador núm. 16 PRODUCCIONES MIC SL  amb un total de 97 punts i un import màxim 

de despesa de SEIXANTA-UN MIL EUROS  (61.000 €) IVA exclòs,  pels següents preus 

unitaris: 
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CINQUÈ.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del 

contracte de SERVEIS DE CREATIVITAT, DISSENY GRÀFIC I IMATGE 

CORPORATIVA DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE LA SPM DE 

VILADECANS QUALITAT SL al licitador núm Lot 2:  Servei de maquetació i adaptació 

dels originals al licitador núm. 11 NOGALES BARCELONA SL amb un total de 99,79 

punts i un import màxim de despesa de TRENTA-SET MIL EUROS (37.000 €) IVA exclòs,  

pels següents preus unitaris: 
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Vist  els informes tècnics que obren en l’expedient i la valoración aprobada per la Mesa que es 

detalla en l’Annex adjunt.  

Vist l’informe jurídic de data 15 de setembre de 2021 

ACORDA 

PRIMER.- RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa 
de Contractació de data 14 de setembre de 2021, i que es troba detallada en l’annex 
adjunt a la present resolució,  en relació a la licitació per procediment obert, no 
subjecte a regulació harmonitzada, i tràmit ordinari, per a la contractació de 
SERVEIS DE CREATIVITAT, DISSENY GRÀFIC I IMATGE CORPORATIVA DEL 
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE LA SPM VILADECANS QUALITAT, SL.  
de conformitat amb l’informe tècnic incorporat a la mateixa,  de la qual resulta l’oferta 
presentada per l’empresa  PRODUCCIONES MIC SL  és la que ha obtingut la major 
puntuació en la suma de criteris subjectes a judici de valor i valoració automàtica  
pel LOT 1 Servei de Creativitat i elaboració d’originals amb una puntuació de 97 
punts i l’oferta presentada per l’empresa NOGALES BARCELONA, S.L   que ha 
obtingut la major puntuació en el LOT 2 Servei de maquetació i adaptació dels 
originals amb una puntuació de 99,79 punts.  

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

harmonitzada, i tràmit ordinari, per a la contractació SERVEIS DE 
CREATIVITAT, DISSENY GRÀFIC I IMATGE CORPORATIVA DEL 
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE LA SPM VILADECANS QUALITAT, SL. 
LOT 1 Servei de Creativitat i elaboració d’originals a l’empresa 
PRODUCCIONES MIC SL  atès que  ha obtingut  un total de 97 punts amb un 
import màxim de despesa de SEIXANTA-UN MIL EUROS  (61.000 €) IVA exclòs,  
pels següents preus unitaris: 
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I d’acord amb la següent valoració:  

 

• Licitador 16 

• Nom licitador: Producciones MIC SL 

• Puntuació sobre B: 15 punts sobre C:   82 punts 

• Sobre B+C: 97 punts  
 

CRITERIS DE  JUDICI DE VALOR 

Resum de la proposta: 

L’empresa PRODUCCIONES MIC SL presenta un dossier amb sis feines diferents per a la 

valoració dels criteris avaluables fonamentats en judici de valor. Aquest dossier presenta 

cadascuna de les feines separades per campanyes, afegint una petita explicació de cada 

campanya que contextualitza les necessitats de l’encàrrec i l’enfoc creatiu per cadascuna de les 

feines. El dossier s’ajusta amb el demanat, però només trobem una feina que coincideixi amb les 

diferents àrees de negoci de la SPM Viladecans Qualitat SL, i una única mostra d’aplicació de la 

creativitat per campanya, fet que dificulta la valoració en profunditat d’alguns aspectes. 
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Amb aquesta organització del dossier es pot realitzar la valoració, aportant tota la informació 

necessària tant de context com amb mostres dels resultats finals. 

 

Avaluació de la proposta:  

1. Aspectes de disseny. Fins a 12 punts 

 Facilitat en el reconeixement del missatge a transmetre (fins a 6 punts) 

 

Bona jerarquització dels elements per a la correcta assimilació del missatge a 

transmetre (fins a 3 punts) 

Totes les feines presentades per l’empresa licitadora mostren una bona jerarquització dels 

elements utilitzats. En tots els casos Producciones Mic SL mostra una bona adaptabilitat a les 

necessitats de cada campanya i utlitza els elements amb bona jerarquització per assimilar 

correctament el missatge a transmetre. Cadascuna de les campanyes presenta suports diferents 

en format i tamany, i en totes les campanyes els elements utilitzats s’adapten a les necessitats 

de cada feina. 

Proposta de puntuació: 3 punts.  

Bona utilització dels elements de disseny per accedir a la informació rellevant i 

d’utilitat (fins a 3 punts) 

Les feines presentades per l’empresa licitadora mostren una bona adaptació en els criteris d’ús 

dels elements de disseny per a transmetre el missatge. Cada campanya és tractada amb un 

enfoc creatiu que prioritza les necessitats de comunicació, i s’utilitza la imatge fotogràfica, la 

il·lustració o la tipografia de manera que permeti accedir a la informació rellevant de forma 

senzilla i entenedora. En algun cas, com la campanya informativa de les platges de Calonge i 

Sant Antoni de Calonge o el Sant Jordi del Districte de Sarrià, tenen uns molt bons resultats.  

Proposta de puntuació: 3 punts. 

Capacitat d’impacte visual i notorietat (fins a 4 punts) 

Disseny que aporti singularitat i projecció a la marca i/o projecte (fins a 3 punts) 

L’empresa licitadora treballa molt bé l’enfoc de cada encàrrec, amb solucions de disseny que 

aporten singularitat i originalitat quan és necessari o projecció de marca, com en el cas del logo 

del centenari de l’Ajuntament de Sarrià. Destaquen aquí les campanyes de Sant Jordi del districte 

de Sarrià, els campaments de Guadalix de la Sierra i la bona solució informativa de la campanya 

de les platges de Calonge i Sant Antoni de Calonge, amb un enfoc dels elements informatius 

d’il·lustració clars, però a la vegada amb singularitat.  

Totes les campanyes presenten una voluntat de donar rellevància a la marca o projecte des d’un 

disseny adaptat i amb bones solucions creatives.  

Proposta de puntuació: 3 punts. 

Solucions d’ús de la marca i/o projecte per a elements i suports no habituals 

(mobiliari, vehicles, peces de vestir, etc.)  (1 punt) 

L’empresa licitadora presenta dues campanyes on s’utilitzen suports no habituals: les campanyes 

d’incentivació del comerç de l’Ajuntament de Barcelona i de Villanueva de la Cañada. En aquest 

cas la solució de l’Ajuntament de Barcelona funciona millor, mentre que la utilització d’un hastag 

a l’altra campanya, i la ubicació en un suport mòbil, no beneficia a la rellevància de la marca en 

la proposta de Villanueva de la Cañada.  
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La resta de campanyes tenen bones solucions de marca en els suports escollits, mantenint la 

línia gràfica i manual d’estil en les institucionals o aportant singularitat com és el cas dels 

Campaments d’Estiu de Guadalix de la Sierra. 

Proposta de puntuació: 0,5 punts. 

Nivell de creativitat i originalitat (fins a 2 punts) 

Utilització de recursos no habituals (textures, suports, ús del color, etc.) per a la 

transmissió del missatge (fins a 1 punt) 

L’empresa licitadora presenta un bon enfoc creatiu i una voluntat d’oferir solucions originals des 

del punt  de vista del disseny. Les campanyes no utilitzen suports especials, excepte la bossa de 

la campanya de l’Ajuntament de Barcelona, però en cada campanya sí hi ha un tractament 

diferenciat en tipografies, colors i tipologia d’imatges, on hi destaca la bona feina amb les 

il·lustracions. En totes les feines presentades, la transmissió del missatge arriba des d’un enfoc 

creatiu particular que s’adapta molt bé a les necessitats de les campanyes.  

Proposta de puntuació: 1 punts. 

Bona resolució tècnica dels aspectes de creativitat que impliquin convivència de 

diferents llenguatges gràfics (fotografia, il·lustració, suports, manipulats, etc.) 

(fins a 1 punt) 

Les mostres presentades per Producciones Mic SL tenen una bona resolució tècnica. Les 

diferents campanyes tenen també diferents graus de complexitat, però la solució en tots els casos 

és bona, oferint un resultat final de qualitat. Destaca el bon resultat de les campanyes de Sant 

Jordi del districte de Sarrià i dels Campaments d’Estiu de Guadalix de la Sierra. La més 

complexa, la de la campanya de comerç de Villanueva de la Cañada, és correcta en la part 

tècnica, resolent la convivència dels elements fotogràfics i de text, tot i la dispersió física dels 

textos per tot el suport. 

Proposta de puntuació: 1 punt. 

Proposta de puntuació Aspectes de disseny: 11,5 punts. 

1. Aspectes de comunicació. Fins a 5 punts 
 

 Transmissió adequada dels valors a comunicar (fins a 3 punts) 

Bona convivència dels elements estrictament gràfics amb els textos i missatges 

(jerarquització, tipografies, etc.) (fins a 2 punts) 

En les mostres presentades per l’empresa licitadora trobem una bona convivència dels elements 

per a la transmissió del missatge i valors a comunicar. Producciones Mic mostra interès per 

realitzar dissenys que facin conviure els elements, amb bons resultats, excepte a la campanya 

de comerç de Villanueva de la Cañada. Aquí, la gran quantitat de text dispers al suport d’autobús, 

i la integració de logos, imatge i tipografies és bastant difícil, amb un resultat que vol endreçar i 

fer conviure elements, però que acaben distorsionant el resultat final de la campanya.  

Proposta de puntuació: 1,5 punts. 

Ús de missatges concordants amb la imatge de marca i/o projecte concret a 

desenvolupar (fins a 1 punt) 

L’empresa licitadora presenta una sèrie de campanyes amb missatges senzills i clars. Excepte 

la campanya informativa de les platges de Calonge i Sant Antoni de Calonge, les mostres de 

feines no tenen un caire informatiu i sí més d’imatge, mantenint un bon equilibri i coherència entre 

els missatges utilitzats i la intenció comunicativa de cada campanya.  

La campanya informativa també està ben resolta, amb missatges clars i funcionals, que 

compleixen amb la funció de la pròpia campanya correctament.  
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Proposta de puntuació: 1 punt. 

 Adequació al públic objectiu (fins a 2 punts) 

Bona utilització i convivència dels elements gràfics i textos i missatges per la 

comunicació amb el públic objectiu (formats, tamanys de tipografia, recursos de 

color, solucions de manipulat, etc.) (fins a 1 punt) 

En general les campanyes de les mostres presentades tenen una bona convivència dels 

elements gràfics i textos per arribar al públic objectiu. Destaquen les campanyes dels 

campaments de Guadalix de la Sierra, amb un format d’il·lustració original i amb impacte, ben 

dirigit al públic objectiu, la de Sant Jordi del districte de Sarrià, que treballa molt bé l’equilibri entre 

imatge i text, amb un disseny sobri, però impactant i ben dirigit i la de les platges de Calonge i 

Sant Antoni de Calonge, amb un bon tractament del color i una convivència del text i la imatge 

amb un molt bon resultat. 

Proposta de puntuació: 1 punt. 

Capacitat d’implementació en diferents públics (fins a 1 punt) 

El dossier presentat per Producciones Mic SL només aporta una mostra de cadascuna de les 

campanyes, fet que permet una valoració respecte a una única aplicació en un suport. Faltarien 

més mostres per poder valorar la implementació en diferents suports, formats i aplicacions dels 

originals correctament. 

Proposta de puntuació: 0 punts. 

Proposta Aspectes de comunicació: 3,5 punts. 

3. Versatilitat del disseny i correcta adaptació a diferents aplicacions (fins a 1 punt) 

Capacitat de readaptació dels originals a noves aplicacions (1 punt) 

Amb les mostres presentades per l’empresa licitadora no es pot valorar la capacitat d’adaptar els 

disseny a noves aplicacions, ja que cada campanya presentada aporta una única mostra. 

Tampoc hi ha cap aplicació en l’entorn digital. 

Proposta de puntuació d’aquest apartat: 0 punts. 

Proposta Versatilitat del disseny i correcta adaptació a diferents aplicacions: 0 punts 

PROPOSTA DE PUNTUACIÓ CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR: 15 punts 

Oferta econòmica per als dos primers anys  26.000 € IVA exclòs  

Oferta preu estimat anual  13.000 € IVA exclòs  

Dedicació  24 hores setmanals.  
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CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

Resum de la proposta: 

L’empresa Producciones MIC SL presenta una proposta econòmica amb el càlcul desglossat 

per accions que permet realitzar l’avaluació amb la informació aportada. 

La proposta presenta una quantitat anual de 13.000€ desglossada en: 

Campanya publicitària: 8.670€ 

Cartelleria, flyers, papereria: 2.725€ 

Corporis: 1.470€ 

Digital: 135€ 

Això suposa un total per al total dels dos anys del contracte de 26.000€ 

En quant als criteris objectius de dedicació, l’empresa Producciones MIC SL presenta una 

proposta de dedicació de 24 hores setmanals. 

Avaluació de la proposta:  

1. Oferta econòmica. Fins a 70 punts 
Aplicant la fórmula de valoració per aquest apartat i les condicions d’avaluació, la proposta de 

puntuació és la següent: 
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Campanya publicitària (fins a 20 punts): 20 punts 

Cartelleria, flyers, papereria (fins a 30 punts): 30 punts 

Corporis (fins a 15 punts): 15 punts 

Digital (fins a 5 punts): 5 punts 

Proposta de puntuació d’aquest apartat: 70 punts 

2. Criteris objectius de dedicació . Fins a 12 punts 
Aplicant la fórmula de valoració per aquest apartat i les condicions d’avaluació, la proposta de 

puntuació és la següent: 

Dedicació de 24 hores setmanals: 12 punts. 

Proposta de puntuació d’aquest apartat: 12 punts 

PROPOSTA OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA: 82,00 punts 

 

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

harmonitzada, i tràmit ordinari, per a la contractació SERVEIS DE 
CREATIVITAT, DISSENY GRÀFIC I IMATGE CORPORATIVA DEL 
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE LA SPM VILADECANS QUALITAT, SL. 
LOT 2 Servei de maquetació i adaptació dels originals a l’empresa NOGALES 
BARCELONA, S.L   atès que  ha obtingut  un total de 99,79 punts amb un import 
màxim de despesa de TRENTA-SET MIL EUROS  (37.000 €) IVA exclòs  pels 
següents preus unitaris: 

 

 

 

I d’acord amb la següent valoració:  
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• Licitador 11 

• Nom licitador: Nogales Barcelona SL 

• Puntuació total: 99,79 punts 

 

Oferta econòmica per als dos primers anys  11.150,00 € IVA exclòs  

Oferta preu estimat anual  5.575,00 € IVA exclòs  

Dedicació  24 hores setmanals 

 

CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

Resum de la proposta: 

L’empresa Nogales Barcelona SL presenta una proposta econòmica amb el càlcul desglossat 

per accions que permet realitzar l’avaluació amb la informació aportada. 

 

La proposta presenta una quantitat anual de 5.575€ desglossada en: 

Cartelleria, flyers, papereria: 2.710€ 

Corporis: 2.270€ 

Digital: 595€ 

Això suposa un total per al total dels dos anys del contracte de 11.150€ 

En quant als criteris objectius de dedicació, l’empresa Nogales Barcelona SL presenta una 

proposta de dedicació de 30 hores setmanals. 

 

Avaluació de la proposta:  

 

1. Oferta econòmica. Fins a 70 punts 
 

Aplicant la fórmula de valoració per aquest apartat i les condicions d’avaluació, la proposta de 

puntuació és la següent: 

Cartelleria, flyers, papereria (fins a 20 punts): 19,79 punts 

Corporis (fins a 40 punts): 40,00 punts 

Digital (fins a 10 punts): 10,00 punts 

 

Proposta de puntuació d’aquest apartat: 69,79 punts 

2. Criteris objectius de dedicació . Fins a 30 punts 
 

Aplicant la fórmula de valoració per aquest apartat i les condicions d’avaluació, la proposta de 

puntuació és la següent: 

Dedicació de 24 hores setmanals: 30 punts. 

Proposta de puntuació d’aquest apartat: 30 punts 
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PROPOSTA OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA: 99,79 punts 

 

QUART.-  REQUERIR ALS ADJUDICATARIS, 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:  

 
- 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 
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- 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.  

 
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  

 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
 
 


