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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A  
 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER LA CONTRACTACIO 
D’UN PROGRAMARI (SOFTWARE) DE GESTIÓ DE DENUNCIES 
PER A LA ZONA REGULADA D’APARCAMENTS DE 
VILADECANS 

 
 

 

  

  

Hi assisteixen:  
 
 

President: Jose Antonio Molina Flores , Gerent de VIMED, o persona en 
qui delegui. 

Vocal: Pere Herrero Palau, Cap de Mobilitat i Transformació digital de 
VIQUAL, o persona en qui delegui. 

Vocal: Albert Díaz Menéndez, Cap Financer i de Control de Gestió de 
VIGEM, o persona en qui delegui 

Secretària: Montserrat Molina Domínguez, Advocada de Serveis Jurídics i 
Compliment Legal de VIGEM, o persona en qui delegui. 

 
Antecedents 
 
Atès que en data 30 d’abril de 2.020, el Ple de l’Ajuntament de Viladecans va aprovar el 
Programa Marc d’Actuació (PMA) amb la S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L., mitjançant el 
qual aquesta darrera s’encarrega, entre d’altres, dels següents serveis: 

 
A) Gestió d’equipaments socials i comunitaris. 
B) Gestió dels serveis culturals i esportius que es presten als equipaments: 
B.1. Serveis 
B.2. Gestió d’espais a entitats. 
B.3. Activitats puntuals organitzades per l’ajuntament. 
B.4. Explotació de les instal•lacions sota criteris municipals. 
C) Gestió del manteniment i conservació dels diversos equipaments i instal•lacions 
municipals. 
D) Gestió de programes i activitats que no es desenvolupen en cap instal•lació i/o 
equipament municipal. 
D.1. Programa i activitats culturals. 
D.2. Programa i activitats esportives. 
E) Gestió integral de la Mobilitat 
 

Atès que la Gestió integral de la Mobilitat inclou la gestió de la zona regulada d’aparcaments de 
vehicles a la via pública, i que aquesta  entre altres tasques, inclou el control del pagament de 
les taxes derivades de l’ús d´aquestes zones, i, si s’escau, generar la corresponent proposta de 
denúncia en cas d’incompliment del previst en les ordenances municipals. 
 
Atès que en data 17 de novembre del 2021 es va publicar en el perfil del contractant l´anunci 
de publicació de la licitació per la contractació del subministrament i manteniment d´un 
programari de gestió de denuncies de la zona regulada. 

 
Desenvolupament de la sessió  

 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura i qualificació del 

sobre A contenidor de la documentació administrativa general i avaluable mitjançant judici 
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de valor, per optar a l’adjudicació del contracte del subministrament i manteniment d´un 
programari de gestió de denuncies per a la zona regulada d´aparcaments de Viladecans.  
 

2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. En concret, es 
recorda que segons preveia el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació 
(clàusula 7.2), les ofertes s’havien de presentar electrònicament mitjançant l’eina de Sobre 
Digital accessible a l’espai de licitació publicat al Perfil de contractant de Viladecans 
Mediterrània, SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
3. Es procedeix mitjançant l’eina de Sobre Digital de la plataforma de Contractació Pública a 

l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 
 
         Licitador núm. 1:   

Data presentació: 03/12/2021 09:27:58 
Registre Entrada E/000119-2021 
NOM LICITADOR:. SOMINTEC S.L  
CIF:B-55192033 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 03/12/2021 12:53:25 
Registre Entrada E/000120-2021 
NOM LICITADOR: GIROPARK SAU 
CIF: A-17213539  
 

 
4. Vistes les empreses que s’han presentat a la licitació, els membres de la Mesa manifesten 

expressament que no incorren en cap conflicte d’interès. 
 

5. Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el plec de 
clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, es fa la qualificació dels 
documents aportats, inclosos dins el sobre A per les empreses següents:  
 

          Licitador núm. 1:   
Data presentació: 03/12/2021 09:27:58 
Registre Entrada E/000119-2021 
NOM LICITADOR:. SOMINTEC S.L  
CIF:B-55192033 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions (Annex 

núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 
 

2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
SOMINTEC S.L presenta el DEUC que està degudament complimentat i subscrit per 
l´empresa  considerant-se a tal efecte suficient i correcte. L´empresa declara, en el 
DEUC presentat, que no té la intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers. 
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3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 

 
SOMINTEC S.L presenta declaració on manifesta que no pertany a cap grup 
empresarial. 

 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  SOMINTEC S.L declara 
que l´empresa te menys de 50 treballadors.  

  
 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 
     No s´escau. 
 
7.- Qualitat del software proposat 
 

SOMINTEC S.L presenta memòria tècnica. 
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació. 

 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 03/12/2021 12:53:25 
Registre Entrada E/000120-2021 
NOM LICITADOR: GIROPARK SAU 
CIF: A-17213539  

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ AVALUABLE JUDICI DE VALOR 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions (Annex 
núm. 1) 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

3.- Declaració responsable  
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 

 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
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La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la  
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte. GIROPARK SAU declara 
que la seva empresa té entre 50 i 250 treballadors, i està en disposició d´aportar la 
documentació.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

7.-  Qualitat del software proposat 
 

GIROPARK SAU presenta la documentació demanada.  
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació. 

 
 

 
A C O R D S 

 
1. La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses a 

l´haver presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el 
previst al PCAP:  

 
          Licitador núm. 1:   

Data presentació: 03/12/2021 09:27:58 
Registre Entrada E/000119-2021 
NOM LICITADOR:. SOMINTEC S.L  
CIF:B-55192033 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 03/12/2021 12:53:25 
Registre Entrada E/000120-2021 
NOM LICITADOR: GIROPARK SAU 
CIF: A-17213539  
 
  

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

 

 
 
 
 
Sr. Jose Antonio Molina 
Flores  
 

 
 
 
 
Sr.  Pere Herrero Palau  
Vocal 

 
 
 
Sr. Albert Díaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
Sr. Montserrat Molina 
Domínguez 
Secretària 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


