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ACTA VALORACIÓ SOBRE B 

PROCEDIMENT OBERT SUBMINISTRAMENT, EN 
RÈGIM DE LLOGUER, DE MATERIAL TÈCNIC 
D’ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS 

GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT SL 
 

 

  

  
Hi assisteixen:  
 
 

President: Sr. Jose Antonio Molina Flores, Gerent de S.P.M. Viladecans 
Qualitat, S.L. 

Vocal: Sr. Xavier Campón Brugada, Director de programes culturals. 
Vocal: Sr. Albert Díaz, Director Financer de Viladecans Grup d’Empreses 

Municipals, S.L.. 
Secretari: Sra. Consuelo Cid Gil, advocada de Serveis jurídics Grup 

d’Empreses Municipals Viladecans S.L.. 
 

 

 

 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 18 de març de 2022 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 subministraments, en règim de lloguer, de material tècnic d’escenari dels 
equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat SL. 
 

2. Atès que en data 8 d’abril de 2022  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 l’11 d’abril de 2022 es va procedir a l’obertura i qualificació del sobre A 

contenidor de la documentació administrativa general, per optar a l’adjudicació del 
contracte de subministraments, en règim de lloguer, de material tècnic d’escenari dels 
equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat SL. La Mesa acordà en 
l’esmentada sessió : 

 
“ 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 núm. 1:  
Empresa: SOLFESA, S.A.  
NIF: A08757429  
Registre: E/000014-2022 
Data de presentació: 29/03/2022 13:04:24 
Lot: 3 
 
Licitador núm. 2:  
Empresa: VOLSEURE L'AUXILIAR DE L'ESPECTACLE S.L. 
NIF: B64052848  

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

Subministrament, en règim de lloguer, de 
material tècnic d’escenari dels equipaments i 
serveis gestionats per Viladecans Qualitat, SL 

DATA 
28 d’abril de 
2022 

NÚM.  
EXPEDIENT 

207/21 
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Registre: E/000015-2022 
Data de presentació: 30/03/2022 11:12:38 
Lot: 3 
 
Licitador núm. 3:  
Empresa: Tour Serveis Professionals de Sonorització i Il·luminació, sl 
NIF:  B60983111 
Registre: E/000019-2022 
Data de presentació: 08/04/2022 11:55:53 
Lot: 1,2 

 
Posar de manifest que en cas de ser adjudicatària l’adjudicatària núm. 3: Tour Serveis 
Professionals de Sonorització i Il·luminació, SL haurà d’aportar l’annex núm. 3 degudament 
complimentat i signat.  
 
Atès que en data 12 d’abril de 2022 es constitueix la Mesa i es  procedeix a l’obertura del sobre 
B, contenidor de les referències tècniques.   
 
 

Lot 1  SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE SO  
 

Licitador núm. 3:  
Empresa: Tour Serveis Professionals de Sonorització i Il·luminació, sl 
NIF:  B60983111 
Registre: E/000019-2022 
Data de presentació: 08/04/2022 11:55:53 
Lot: 1,2 

 

DOCUMENT CHECK NOTES 

Proposta tècnica i fitxes tècniques del material  ✔  

 
 
Lot 2 SUBMINISTRAMENT MATERIAL IL·LUMINACIÓ I VIDEO  
 

Licitador núm. 3:  
Empresa: Tour Serveis Professionals de Sonorització i Il·luminació, sl 
NIF:  B60983111 
Registre: E/000019-2022 
Data de presentació: 08/04/2022 11:55:53 
Lot: 1,2 
 

DOCUMENT CHECK NOTES 

Proposta tècnica i fitxes tècniques del material ✔  

 
 
Lot 3 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D’ESTRUCTURES  
 

Licitador núm. 1:  
Empresa: SOLFESA, S.A.  
NIF: A08757429  
Registre: E/000014-2022 
Data de presentació: 29/03/2022 13:04:24 
Lot: 3 
 
 

DOCUMENT CHECK NOTES 

Proposta tècnica ✔  

 
Licitador núm. 2:  
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Empresa: VOLSEURE L'AUXILIAR DE L'ESPECTACLE S.L. 
NIF: B64052848  
Registre: E/000015-2022 
Data de presentació: 30/03/2022 11:12:38 
Lot: 3 
 

DOCUMENT CHECK NOTES 

Proposta tècnica ✔  

 
 
 
Lot 4 SUBMINISTRAMENT GRUES I CARRETILLES  
 
- No hi ha ofertes presentades 
 
Lot 5 SUBMINISTRAMENT PIANOS  
 
- No hi ha ofertes presentades  

 
Desenvolupament de la sessió  
 
Constituïda la Mesa es procedeix a la valoració del sobre B, contenidor de les ofertes 
tècniques, d’acord amb els següents criteris: 

 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 25 PUNTS).  
 
Els criteris subjectes a judici de s’aplicaran als 5 lots de la licitació. El licitador haurà de 
presentar un pla de treball amb un sistema de supervisió i una descripció detallada del material 
de cada lot i es valorarà el contingut del PROJECTE TÈCNIC presentat en cadascuna de les 
ofertes que es valorarà tal i com s’indica a continuació:  
  

 A) PLA DE TREBALL I SISTEMES DE SUPERVISIÓ del muntatge i subministrament, 
en règim de lloguer, del material tècnic d’escenari de cadascun dels lots, segons les condicions 
que estableix el plec tècnic. Cal afegir horaris de lliurament del material, coordinació, muntatge 
si fos necessari, etc. Una descripció de la metodologia e l’organització, coordinació i 
desenvolupament del treball de subministrament, així com dels sistemes de supervisió, amb 
incorporació de la periodicitat de trobades presencials i eines de seguiment telemàtic, detall de 
seguiment amb nivells de coordinació del subministrament encarregats i amb la descripció d’un 
organigrama de treball, per poder valorar-ho.......... Fins a 15 punts.  

 
Es valorarà la metodologia de l’organització, el seguiment i la coordinació del subministraments 
encarregats tenint en compte la claredat de l’exposició. 
 • S’atorgaran 0 punts a les propostes que es considerin insuficients en relació a les 
característiques i necessitats de VIQUAL d’acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques i Administratives.  

  

 • S’atorgaran el 50 % del punts a les propostes que es considerin suficients en relació a 
les característiques i necessitats de VIQUAL d’acord amb el que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques i Administratives.  

  

 • S’atorgaran de 75% dels punts a les propostes clares i ben detallades que es 
considerin que s’ajusten de manera notable a les característiques i necessitats de VIQUAL 
d’acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques i Administratives.  

  
 • S’atorgaran el 100 % dels punts a les propostes clares i ben detallades que es 
considerin que s’ajusten de manera extraordinària a les característiques i necessitats de 
VIQUAL garantint el correcte compliment i seguiment del subministrament del material 
necessari d’acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques i Administratives. 
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B) CONDICIONS TÈCNIQUES i estètiques, fitxes tècniques, descriptives i d’adequació del 
material tècnic d’escenari de cadascun dels lots, segons les condicions que estableix el plec 
tècnic........................................ Fins a 10 punts.  
 
Cal presentar una descripció detallada de les condicions i fitxes tècniques del material tècnic 
d’escenari, així com fotos i fitxes que determinin la seva descripció, estat de conservació i 
situació estètica, per cadascun dels lots, segons les sol·licituds que estableix el plec tècnic. Es 
valorarà, juntament amb la claredat de l’exposició, les propostes que s’adeqüin al material 
sol·licitat als plecs i que les condicions tècniques i estètiques siguin adequades per al seu us, 
d’acord amb la següent puntuació:  
  

 • S’atorgaran 0 punts a les propostes que es considerin insuficients en relació a les 
característiques i necessitats de VIQUAL d’acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques.  

  

 • S’atorgaran 3 punts a les propostes que es considerin suficients en relació a les 
característiques i necessitats de VIQUAL d’acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques i Administratives.  

 

 • S’atorgaran 6 punts a les propostes que es considerin que s’ajusten de manera 
notable a les característiques i necessitats de VIQUAL d’acord amb el que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

  
 • S’atorgaran el 10 punts a les propostes que es considerin que s’ajusten de manera 
extraordinària i excel·lent a les característiques i necessitats i necessitats de VIQUAL d’acord 
amb el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques.  
  

 
Examinades les ofertes tècniques presentades a la licitació per a l’adjudicació dels 
subministraments, en règim de lloguer, de Material Tècnic d’escenari dels equipaments i 
serveis gestionats per Viladecans Qualitat, SL (EXP. 207/21), es fa la següent valoració de la 
documentació tècnica continguda en els sobre B, referències tècniques, segons els criteris 

exposats. 

 
 

LOT 1: SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE SO. 
 
Oferta 3:  
Nom licitador: TOUR Serveis Professionals de Sonorització i Il·luminació S.L. 
Puntuació total (sobre B): 25 punts. 
 

 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 25 PUNTS).  
  

 A) PLA DE TREBALL I SISTEMES DE SUPERVISIÓ del muntatge i subministrament, 
en règim de lloguer, del material tècnic d’escenari de cadascun dels lots, segons les condicions 
que estableix el plec tècnic. Cal afegir horaris de lliurament del material, coordinació, muntatge 
si fos necessari, etc. Una descripció de la metodologia e l’organització, coordinació i 
desenvolupament del treball de subministrament, així com dels sistemes de supervisió, amb 
incorporació de la periodicitat de trobades presencials i eines de seguiment telemàtic, detall de 
seguiment amb nivells de coordinació del subministrament encarregats i amb la descripció d’un 
organigrama de treball, per poder valorar-ho......... Fins a  15 punts.  

 
 
 Valorem molt positivament la descripció detallada dels serveis que formen part de 
l’objecte del contracte i la descripció acurada dels departaments de producció tècnica 
administració i comercial, així com els protocols de seguretat i salut  i EPI´s dels seus 
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treballadors. Durant tot el procés estableixen una única via de comunicació amb el client per 
canalitzar dubtes, aclariments i informació. Proposen una fitxa organitzativa de sol·licitud de 
l’acte centralitzada per correu electrònic. Aporten el model de fitxa amb tot el detall exhaustiu 
del servei de lloguer i també proposen el disseny d’un full de ruta de l’acte on apareix tota la 
informació molt ben detallada del mateix. També aporten una relació exhaustiva i molt detallada 
de la descripció dels mitjans materials adscrits al contracte i un protocol amb un registre 
complert, per a la gestió de les incidències i les urgències amb diferents graus de catalogació 
en funció de la gravetat del incident. Com a model de supervisió amb VIQUAL ofereixen una 
fitxa de control mensual dels actes realitzats que faran arribar el primer dia de cada mes en 
format informe i detallat per validar-lo pels serveis tècnics de VIQUAL. Finalment aporten un 
organigrama de funcions molt ben detallat amb els responsables de cadascun dels 
departaments integrats en la coordinació dels actes: direcció, administració, comercial, tècnica, 
magatzem i serveis tècnics. La proposta es molt clara i està ben detallada, i es considera que 
s’ajusta de manera extraordinària a les característiques i necessitats de VIQUAL garantint el 
correcte compliment i seguiment del subministrament del material necessari d’acord amb el que 
estableix el Plec de Prescripcions Tècniques i Administratives. S’atorguen 15 punts.  
 
 
B) CONDICIONS TÈCNIQUES i estètiques, fitxes tècniques, descriptives i d’adequació del 
material tècnic d’escenari de cadascun dels lots, segons les condicions que estableix el plec 
tècnic........................................ Fins a  10 punts.  
 
Descripció molt acurada del material tècnic d’aquest lot, corresponent a fitxes tècniques i 
fotografies del material objecte del lot 1 (material de so). Hi ha les fotografies i les descripcions 
via enllaç web de tot el material que apareix al plec: caixes acústiques, monitors, etapes, 
controls de P.A., taules de so, sistemes reproductors, microfonia sense fils, microfonia de 
condensador, microfonia dinàmica, microfonia de pinça i solapa, peus i pedestals i sistemes 
d’elevació. Tot aquest material va amb la seva corresponent fitxa tècnica annexada al projecte 
de treball. 
 La proposta presentada s’ajusta de manera extraordinària i excel·lent a les 
característiques i necessitats i necessitats de VIQUAL d’acord amb el que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques. S’atorguen els 10 punts. 
 
 

LOT 2: SUBMINISTRAMENT MATERIAL IL·LUMINACIÓ I VÍDEO. 
 
Oferta 3:  
Nom licitador: TOUR Serveis Professionals de Sonorització i Il·luminació S.L. 
Puntuació total (sobre B): 25 punts. 
 

 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 25 PUNTS).  
 A) PLA DE TREBALL I SISTEMES DE SUPERVISIÓ del muntatge i subministrament, 
en règim de lloguer, del material tècnic d’escenari de cadascun dels lots, segons les condicions 
que estableix el plec tècnic. Cal afegir horaris de lliurament del material, coordinació, muntatge 
si fos necessari, etc. Una descripció de la metodologia e l’organització, coordinació i 
desenvolupament del treball de subministrament, així com dels sistemes de supervisió, amb 
incorporació de la periodicitat de trobades presencials i eines de seguiment telemàtic, detall de 
seguiment amb nivells de coordinació del subministrament encarregats i amb la descripció d’un 
organigrama de treball, per poder valorar-ho......... Fins a  15 punts.  

 
 Valorem molt positivament la descripció detallada dels serveis que formen part de 
l’objecte del contracte i la descripció acurada dels departaments de producció tècnica 
administració i comercial, així com els protocols de seguretat i salut  i EPI´s dels seus 
treballadors. Durant tot el procés estableixen una única via de comunicació amb el client per 
canalitzar dubtes, aclariments i informació. Proposen una fitxa organitzativa de sol·licitud de 
l’acte centralitzada per correu electrònic. Aporten el model de fitxa amb tot el detall exhaustiu 
del servei de lloguer i també proposen el disseny d’un full de ruta de l’acte on apareix tota la 
informació molt ben detallada del mateix. També aporten una relació exhaustiva i molt detallada 
de la descripció dels mitjans materials adscrits al contracte i un protocol amb un registre 
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complert, per a la gestió de les incidències i les urgències amb diferents graus de catalogació 
en funció de la gravetat del incident. Com a model de supervisió amb VIQUAL ofereixen una 
fitxa de control mensual dels actes realitzats que faran arribar el primer dia de cada mes en 
format informe i detallat per validar-lo pels serveis tècnics de VIQUAL. Finalment aporten un 
organigrama de funcions molt ben detallat amb els responsables de cadascun dels 
departaments integrats en la coordinació dels actes: direcció, administració, comercial, tècnica, 
magatzem i serveis tècnics. La proposta es molt clara i està ben detallada, i es considera que 
s’ajusta de manera extraordinària a les característiques i necessitats de VIQUAL garantint el 
correcte compliment i seguiment del subministrament del material necessari d’acord amb el que 
estableix el Plec de Prescripcions Tècniques i Administratives. S’atorguen 15 punts.  
 
B) CONDICIONS TÈCNIQUES i estètiques, fitxes tècniques, descriptives i d’adequació del 
material tècnic d’escenari de cadascun dels lots, segons les condicions que estableix el plec 
tècnic........................................ Fins a  10 punts.  
 
 
Descripció molt acurada del material tècnic d’aquest lot, corresponent a fitxes tècniques i 
fotografies del material objecte del lot 2 (material de vídeo i il·luminació). Hi ha les fotografies i 
les descripcions via enllaç web de tot el material que apareix al plec: projectors d’il·luminació 
convencional, projectors mòbils, màquines de fum, efectes, control de il·luminació, taules de 
llum, regulació, sistemes d’elevació, trams de muntatge, escomeses elèctriques, càmeres de 
vídeo, projectors i taules d’edició de vídeo. Tot aquest material va amb la seva corresponent 
fitxa tècnica annexada al projecte de treball. 
 La proposta presentada s’ajusta de manera extraordinària i excel·lent a les 
característiques i necessitats i necessitats de VIQUAL d’acord amb el que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques. S’atorguen els 10 punts. 
 
 

LOT 3: SUBMINISTRAMENT MATERIAL D’ESTRUCTURES. 
 
Oferta 1:  
Nom licitador: SOLFESA S.A. 
Puntuació total (sobre B): 21,25 punts. 
 

 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 25 PUNTS).  
  

 A) PLA DE TREBALL I SISTEMES DE SUPERVISIÓ del muntatge i subministrament, 
en règim de lloguer, del material tècnic d’escenari de cadascun dels lots, segons les condicions 
que estableix el plec tècnic. Cal afegir horaris de lliurament del material, coordinació, muntatge 
si fos necessari, etc. Una descripció de la metodologia e l’organització, coordinació i 
desenvolupament del treball de subministrament, així com dels sistemes de supervisió, amb 
incorporació de la periodicitat de trobades presencials i eines de seguiment telemàtic, detall de 
seguiment amb nivells de coordinació del subministrament encarregats i amb la descripció d’un 
organigrama de treball, per poder valorar-ho......... Fins a 15 punts.  

 
Valorem positivament la descripció del organigrama i del personal destinat al contracte que 
estan formats en PRL, treballs en alçada i amb els EPI´s corresponents per desenvolupar la 
seva tasca professional. Presenten una organització amb ordres de treball tarifades i 
agendades en el seu sistema ofimàtic, que es deriva als responsables de magatzem per 
gestionar la comanda. Ofereixen la possibilitat de tenir accés a la plataforma del seu calendari 
per visualitzar totes les comandes de material. Un cop es tramita la comanda es concreta 
horaris de muntatge i desmuntatge amb la flexibilitat necessària. Fan una proposta on les 
peticions sempre seran per escrit menys en cas d’urgència que es poden canalitzar per telèfon 
en horari d’oficina (9h a 18h), però amb disponibilitat de  2  telèfons d’emergència 24h per 
resoldre incidències o peticions urgents. Proposen visites trimestrals per fer el seguiment del 
contracte i resten oberts a mantenir visites addicionals. També presenten el pla de 
manteniment del seu material i la proposta de substitució de material malmès. La proposta es 
clara i ben detallada, hem trobat a faltar més descripció detallada dels sistemes de supervisió, 
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però s’adapten notablement a les característiques i necessitats de VIQUAL d’acord amb el que 
estableix el Plec de Prescripcions Tècniques i Administratives. S’atorguen 11,25 punts.  
 
 
B) CONDICIONS TÈCNIQUES i estètiques, fitxes tècniques, descriptives i d’adequació del 
material tècnic d’escenari de cadascun dels lots, segons les condicions que estableix el plec 
tècnic........................................ Fins a  10 punts.  
 
 
Descripció molt acurada del material tècnic d’aquest lot, corresponent a fitxes tècniques i 
fotografies de tarimes modulars i sistemes de muntatge i ancoratge amb certificacions de 
carga. També amb el material de cadires, taules, tanques i carpes. 
 La proposta presentada s’ajusta de manera extraordinària i excel·lent a les 
característiques i necessitats i necessitats de VIQUAL d’acord amb el que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques. S’atorguen els 10 punts. 
 
 
 

LOT 3: SUBMINISTRAMENT MATERIAL D’ESTRUCTURES. 
 
Oferta 2:  
Nom licitador: VOLSEURE L’AUXILIAR DE L’ESPECTACLE S.L. 
Puntuació total (sobre B): 10,5 punts. 
 

 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 25 PUNTS).  
  

 A) PLA DE TREBALL I SISTEMES DE SUPERVISIÓ del muntatge i subministrament, 
en règim de lloguer, del material tècnic d’escenari de cadascun dels lots, segons les condicions 
que estableix el plec tècnic. Cal afegir horaris de lliurament del material, coordinació, muntatge 
si fos necessari, etc. Una descripció de la metodologia e l’organització, coordinació i 
desenvolupament del treball de subministrament, així com dels sistemes de supervisió, amb 
incorporació de la periodicitat de trobades presencials i eines de seguiment telemàtic, detall de 
seguiment amb nivells de coordinació del subministrament encarregats i amb la descripció d’un 
organigrama de treball, per poder valorar-ho.......... Fins a 15 punts. 

 
Valorem suficientment la descripció del pla de treball i dels sistemes de supervisió encara que 
està poc detallada. El seu horari d’admissió de comandes és en dies laborables de 8h a 18h i 
proposen fer-ho mitjançant un correu electrònic genèric. Tots els serveis de lloguer disposen 
d’un formulari de satisfacció per fer un seguiment continu de la qualitat dels treballs. També 
disposen d’un telèfon mòbil de guàrdia per a qualsevol urgència. No fan referència a 
l’organigrama ni la coordinació interna dels seus treballs ni tampoc fan referència als nivells de 
coordinació amb VIQUAL. Amb tot, valorem que la proposta és suficient en relació a les 
característiques i necessitats de VIQUAL d’acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques i Administratives. S’atorguen 7,5 punts. 
 
 
B) CONDICIONS TÈCNIQUES i estètiques, fitxes tècniques, descriptives i d’adequació del 
material tècnic d’escenari de cadascun dels lots, segons les condicions que estableix el plec 
tècnic........................................ Fins a  10 punts.  
 
 Descripció poc detallada del material tècnic d’aquest lot, on només presenten 
fotografies del material objecte dels lloguers: escenaris, carpes, tanques, cadires i taules. Tots 
els materials són usats, però els que són objecte de lloguer es mantenen en perfecte estat d’ús. 
La proposta presentada es considera suficient en relació a les característiques i necessitats de 
VIQUAL d’acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques i Administratives. 
S’atorguen el 3 punts. 
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Es fa constar que en el Lot 4 (Subministrament de grues i carretilles) i el Lot 5 
(Subministrament pianos) no hi ha ofertes presentades i per tant no podem valorar-les. 

  
Vista la documentació presentada al sobre B pels licitadors admesos al procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte de subministraments, en règim de lloguer, de material tècnic 
d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat SL i a la vista de 
l’informe tècnic de valoració de data 22 d’abril de 2022 que obra a l’expedient, la Mesa de 
Contractació  

ACORDA 
 
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 de la que s’extreu la puntuació dels licitadors en criteris avaluables 
en judici de valor en cadascun dels lots és la següent:  

 

 

  CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 25 
PUNTS) 
 

TOTAL 
PUNTS 

  PLA DE TREBALL I 
SISTEMES DE 
SUPERVISIÓ on es 
valora la metodologia 
de l’organització, el 
seguiment i la 
coordinació del 
subministraments 
encarregats tenint en 
compte la claredat de 
l’exposició,segons les 
condicions que 
estableix el plec tècnic  

CONDICIONS TÈCNIQUES i 
estètiques, fitxes tècniques, 
descriptives i d’adequació del 
material tècnic d’escenari segons 
les condicions que estableix el 
plec tècnic. 

 

LOT 
1 

TOUR Serveis 
professionals de 
sonorització i 

il·luminació SL. 

15 10 25 

LOT 
2 

TOUR Serveis 
professionals de 
sonorització i 
il·luminació SL. 

15 10 25 

LOT 
3 

SOLFESA SA. 11,25 10 21,25 

LOT 
3 

VOLSEURE 
L’AUXILIAR DE 
L’ESPECTACLE 
S.L. 

7,5 3 10,5 

LOT 
4 

 
DESERT 

- - - 

LOT 
5 

DESERT - - - 

 
 
  
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 contracte de 
subministraments, en règim de lloguer, de material tècnic d’escenari dels 
equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat SL 

 
TERCER.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ 

DE  DESERT DEL LOTS 4 Subministrament de grues i carretilles i 5 
Subministrament pianos. 
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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. 

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

 

 
 
 
 
 
 
Sr.  José Antonio 
Molina Flores  
 President 

 
 
 
 
 
 
Sr. Xavier Campón 
Brugada  
Vocal 

 
 
 
 
 
 
Sr. Albert Diaz 
Menéndez  
Vocal  

 
 
 
 
 
 
Sra. Consuelo Cid 
Gil 
Secretària 
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TAULA RESUM DE PUNTUACIONS (SOBRE B): 

  CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 25 
PUNTS) 
 

TOTAL 
PUNTS 

  PLA DE TREBALL I 
SISTEMES DE 
SUPERVISIÓ on es 
valora la metodologia 
de l’organització, el 
seguiment i la 
coordinació del 
subministraments 
encarregats tenint en 
compte la claredat de 
l’exposició,segons les 
condicions que 
estableix el plec tècnic  

CONDICIONS TÈCNIQUES i 
estètiques, fitxes tècniques, 
descriptives i d’adequació del 
material tècnic d’escenari segons 
les condicions que estableix el 
plec tècnic. 

 

LOT 
1 

TOUR Serveis 
professionals de 
sonorització i 

il·luminació SL. 

15 10 25 

LOT 
2 

TOUR Serveis 
professionals de 
sonorització i 
il·luminació SL. 

15 10 25 

LOT 
3 

SOLFESA SA. 11,25 10 21,25 

LOT 
3 

VOLSEURE 
L’AUXILIAR DE 
L’ESPECTACLE 
S.L. 

7,5 3 10,5 

LOT 
4 

 
DESERT 

- - - 

LOT 
5 

DESERT - - - 

 


