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

 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada del GRUP D´EMPRESES 
MUNICIPALS DE VILADECANS S.L  
 
 
En relació amb el procediment obert simplificat per a l’adjudicació del SUBMINISTRAMENT 
D´UN PROGRAMARI (SOFTWARE) DE GESTIÓ DE DENUNCIES PER A LA ZONA 
REGULADA D´APARCAMENTS DE VILADECANS. 
 

EXPOSA 
 

 
1. Atès que en data 17 de novembre del 2021 es va publicar, al perfil de 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 simplificat per 
a l’adjudicació del subministrament d´un programari de gestió de denuncies de la zona 
regulada. 

 

2. Atès que en data 13 de desembre del 2021, un cop finalitzat el termini de presentació 
d’ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A i 
qualificació de la documentació administrativa general i documentació sotmesa a judici de 
valor, continguda al mateix per optar a l’adjudicació del contracte de referència.  

 
3. Les següents empreses van presentar oferta a la 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. En la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va acordar declarar 

admeses a la licitació les dues empreses anteriors al haver presentat tota la documentació 
de conformitat amb el previst al plec de clàusules administratives particulars (PCAP) de la 
licitació, i donar trasllat al tècnic per la valoració de la documentació sotmesa a judici de 
valor.  
 

5. En data 20 de desembre del 2021, el tècnic va emetre informe respecte a  la valoració de 
la documentació inclosa dins del sobre A, avaluable amb criteris subjectes a judici de valor 
previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, sent el resultat de la valoració:  

 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SUBMINISTRAMENT D’UN 

PROGRAMARI DE GESTIÓ DE 

DENUNCIES DE LA ZONA 

REGULADA   

DATA 11 de març del 2022 
NÚM. 

EXPEDIENT 
067/21 
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Oferta 1   
Nom empresa: SOMINTEC S.L 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ............  20 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................     18 punts 

 
A continuació, es desglossen els aspectes que són valorats,  la puntuació màxima que es 
pot obtenir en cada un d'ells, i la que se li proposa atorgar al licitador: 
 
Característiques del software: 
 
El licitador presenta un software que garanteix la adequació per portar a terme el servei. 
També ofereix un servei de Plataforma molt visual i utilitari. El software és capaç de 
detectar matrícules mitjançant el sistema OCR del dispositiu de l’agent i pixelar elements 
que no es desitja que apareixin (cares de vianants, altres matrícules, etc.) El licitador 
garanteix la interoperabilitat amb les entitats i aplicacions necessàries per desenvolupar el 
servei (base de dades dels parquímetres, mètode de pagament de l’AMB, sancions de la 
Diputació de Barcelona, integració de la Policia Local, etc.) 

 
Escala de puntuació:  de 0 a 9 punts. 
Puntuació proposada: 8 punts. 
 
Es considera que la proposta presentada és adequada, prou detallada i raonada. 

 
Funcionalitats: 
 
El licitador ofereix un servei basat en tres conceptes: SOM-PDA, SOM-DenWeb i SOM-
WS, amb els quals garanteix totes les funcionalitats sol·licitades. L’aplicació utilitzada està 
disponible al portal Android gratuïtament i el portal web es pot accedir a través d’usuari i 
contrasenya de les persones autoritzades. El servei SOM-WS fomenta l’evolució constant 
per facilitar la interoperabilitat amb tots els agents implicats. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 3 punts. 
Puntuació proposada: 3 punts. 
 
Es considera que la proposta presentada és adequada, prou detallada i raonada. 

 
Tipologia de fitxers i d’informes: 
 
El licitador presenta les dades extretes amb els dos idiomes cooficials a Viladecans. A 
través de la plataforma es poden treure totes les dades i estadístiques necessàries per al 
seguiment correcte del servei per part del departament de mobilitat de Viqual. També, 
compleix amb la llei de protecció de dades afegint al servei un Hosting privat 
d’emmagatzematge. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 3 punts. 
Puntuació proposada: 3 punts. 
 
Es considera que la proposta presentada és adequada, prou detallada i raonada. 

 
Solucions a la detecció de la matrícula: 
 
El licitador transmet la seva experiència en servei de càmeres OCR i garanteix la 
funcionalitat de vehicles de detecció de matrícules amb el seu software. També, com s’ha 
comentat al primer punt, afegeix la funcionalitat de detectar les matrícules a través del 
dispositiu mòbil. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 3 punts. 
Puntuació proposada: 3 punts. 
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Es considera que la proposta presentada és adequada, prou detallada i raonada. 
 
Altres no contemplats en els apartats anteriors: 
 
El licitador ofereix un servei de manteniment de les aplicacions durant tot el contracte amb 
actualitzacions constants del software i amb suport remot. També, disposa d’un sistema 
d’alertes que pot ser útil per l’agent de control. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 2 punts. 
Puntuació proposada: 1 punt. 
 
Es considera que la proposta presentada és adequada, prou detallada i raonada. 

 

Oferta 2   
Nom empresa: GIROPARK S.L  
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ............ 20 punts 
Puntuació obtinguda  ..................................................................................   12 punts 

 
A continuació, es desglossen els aspectes que són valorats,  la puntuació màxima que es 
pot obtenir en cada un d'ells, i la que se li proposa atorgar al licitador: 
 
Característiques del software: 
 
El licitador presenta un software que garanteix la adequació per portar a terme el servei. 
Disposa d’un codi lliure que allibera el software de les llicències i s’executa sobre un 
servidor Linux. També, ofereix un servei de Plataforma molt visual i utilitari per l’agent. El 
licitador garanteix la interoperabilitat amb les entitats i aplicacions necessàries per 
desenvolupar el servei (base de dades dels parquímetres, mètode de pagament de l’AMB, 
integració de la Policia Local, etc.). No obstant, no específica que pugui vincular-se 
directament amb la Diputació de Barcelona. 

 
Escala de puntuació:  de 0 a 9 punts. 
Puntuació proposada: 5 punts. 
 
Es considera que la proposta presentada és adequada, prou detallada i raonada. 

 
Funcionalitats: 
 
El licitador ofereix un servei basat en dos conceptes: GesBlue PDA i GesBlue WebAdmin, 
amb els quals garanteix totes les funcionalitats sol·licitades. L’aplicació utilitzada està 
disponible al portal Android gratuïtament i el portal web es pot accedir a través d’usuari i 
contrasenya de les persones autoritzades. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 3 punts. 
Puntuació proposada: 2 punts. 
 
Es considera que la proposta presentada és adequada, prou detallada i raonada. 

 
Tipologia de fitxers i d’informes: 
 
El licitador presenta les dades extretes amb els dos idiomes cooficials a Viladecans i altres 
d’extrangers. A través de la plataforma es poden treure totes les dades i estadístiques 
necessàries per al seguiment correcte del servei per part del departament de mobilitat de 
Viqual. També, compleix amb la llei de protecció de dades afegint al servei un Hosting 
privat d’emmagatzematge. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 3 punts. 
Puntuació proposada: 3 punts. 
 
Es considera que la proposta presentada és adequada, prou detallada i raonada. 
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Solucions a la detecció de la matrícula: 
 
El licitador transmet que el registre de matrícules permet l’auto-completació de dades en 
cas de detecció d’una matrícula ja sancionada. No obstant, no descriu la possibilitat de 
vincular el software amb vehicles de detecció de matrícules ni l’aplicació permet detectar 
les matrícules a través de la càmera del dispositiu mòbil dels agents. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 3 punts. 
Puntuació proposada: 0 punts. 
 
Es considera que la proposta presentada és escassa i poc detallada. 

Altres no contemplats en els apartats anteriors: 
 
El licitador ofereix un servei de manteniment preventiu de les aplicacions durant tot el 
contracte amb actualitzacions constants del software. També descriu un manteniment 
reactiu amb temps màxims de resolució d’incidències depenent de la gravetat d’aquesta. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 2 punts. 
Puntuació proposada: 2 punts. 
 
Es considera que la proposta presentada és adequada, prou detallada i raonada. 

 
 

Licitador núm. Nom licitador Puntuació 

1 SOMINTEC S.L 18 

2 GIROPARK S.L  12 

 
 

6. Atès que en data 20 de gener del 2022, reunida la mesa es va obrir el sobre B “ oferta 
econòmica” de les empreses admeses en la licitació per la contractació del  
subministrament d´un programari de gestió de denuncies de la zona regulada amb el 
resultat següent: 

 
 
Licitador núm.1 SOMINTEC S.L 
 

 El preu ofertat és de 8.880,00€, IVA exclòs 
  

 
 

Licitador núm.2 GIROPARK S.L 
 
 El preu ofertat és de 10.410€, DEU MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS, IVA exclòs 
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7. Atès que en el mateix dia es va traslladar al tècnic les ofertes econòmiques presentades de 

conformitat amb els criteris de valoració automàtica previstos al amb el resultat següent:  
 
 

 
 
 

8. Atès que les puntuacions obtingudes (criteris subjectius-SOBRE A- i objectius-SOBRE B-) 
segons l’ordre d’entrada de les ofertes presentades són: 

 
 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ PER ORDE DE PRESENTACIÒ 

 

Licitador 
núm. 

Nom licitador Puntuació 

1 SOMINTEC S.L 98,00 

2 GIROPARK S.A.U. 56,60 

 
 
 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ PER ORDRE DE PUNTUACIÓ 

 

Licitador 
núm. 

Nom licitador Puntuació 

1 SOMINTEC S.L 98,00 



 
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ – SUBMINISTRAMENT D´UN PROGRAMARI DE GESTIÓ DE DENUNCIES PER A LA ZONA REGULADA D´APARCAMENT DE 

VILADECANS ( 067/21) 
   Pàg.  6 de 8 

 

2 GIROPARK S.A.U.  56,60 

 
 
9. Atès que es comprova que l’empresa SOMINTEC S.L està inscrita al Registre Electrònic 

d´empreses licitadores (RELI), està degudament constituïda, que no està incursa en 
prohibició de contractar, tal com acredita el certificat emès electrònicament pel ROLECE 
que obra a l’expedient. 

 
10. Atès la puntuació obtinguda es proposa a l’Òrgan de Contractació adjudicar el contracte de 

subministrament d´un programari de gestió de denuncies per a la zona regulada 
d´aparcament de Viladecans al licitador núm. 1 (SOMINTEC S.L) per import de VUIT MIL 
VUIT-CENTS VUITANTA EUROS  (8.880,00€), IVA exclòs, al haver sigut el licitador que 
ha obtingut la millor puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació previstos al PCAP.  
 

11. Atès que en data 11 de febrer del 2022 es va dictar resolució per part de l`Òrgan de 
Contractació on es proposava:  
 

PRIMER.- PROPOSAR L´ADJUDICACIÓ del contracte de subministrament d´un 
programari de gestió de denuncies per a la zona regulada d´aparcament 
de Viladecans al licitador núm.1 SOMINTEC S.L, per ser l´empresa 
millor valorada amb un total de 98 punts. 

 
 SEGON.-   REQUERIR a l´empresa proposada com a adjudicatària, licitador núm.1 

SOMINTEC S.L per tal que, en el termini de set (7) dies hàbils, 
constitueixi la garantia per import de QUATRE-CENTS QUARANTA-
QUATRE EUROS ( 444,00€), i aporti 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:  

 
a)  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.  

 
b)  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.  

 
c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat 
Social.  

 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya 

acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb 
l’esmentada Administració.  
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e)  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 

 
Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni 
judicial o certificació administrativa, segons els casos , i 
quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat 
competent podrà ser substituït per una declaració 
responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari 
públic o organisme professional qualificat. També s’admetrà 
la presentació de l’Annex núm. 6 signat electrònicament per 
qualsevol mitjà que permeti acreditar l’autenticitat de 
l’expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així 
com garanteixi la integritat i inalterabilitat del document.  

  

• 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.  

 

• En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació 
d’empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes 
hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del 
termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat i 
la representació, si s’escau.  

 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.  
 
CINQUÈ.- PUBLICAR aquesta resolució en el perfil del contractant. 
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12. Atès que en data 11 de febrer del 2022 es va notificar la proposta d´adjudicació al licitador 
núm. 1 SOMINTEC S.L, i se´ls va donar el termini de set (7) dies hàbils per presentar la 
documentació requerida en la clàusula 9.5 del Plec.  

 
13. Atès que el licitador dins del termini atorgat a aquests efectes, ha presentat tota la 

documentació requerida.  
 

14. Atès que en data 11 de març del 2022 la secretària de la Mesa de Contractació ha 
informat favorablement a procedir a l’adjudicació del contracte de subministrament d´un 
programari de gestió de denuncies per a la zona regulada d´aparcament de Viladecans 
(EXP. 067.21). 

 
 
És per tot això que,  

 
R E S O L C 

 
 

PRIMER.- 
  

 

RATIFICAR la valoració que es determina en la proposta d´adjudicació en 
relació al procediment obert simplificat per a l’adjudicació del 
subministrament d´un programari de gestió de denuncies per a la zona 
regulada d´aparcament de Viladecans ( EXP.067/21). 
 

SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D´UN 
PROGRAMARI DE GESTIÓ DE DENUNCIES PER A LA ZONA REGULADA 
D´APARCAMENT DE VILADECANS al licitador núm. 1 SOMINTEC S.L per 
un import de VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS (8.880,00€), IVA 
exclòs. 
 

TERCER.-  
 

PROCEDIR A LA FORMALITZACIÓ del contracte en el termini legalment 
establert. 
 

QUART.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS i publicar 
l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant. 

 
 
 
  
 
Viladecans, a 11 de març del 2022 
  
 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 

 
 
 
 
 


