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ACTA OBERTURA  SOBRE C 
 

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  
Registre: E/000015-2022 
Data de presentació: 30/03/2022 11:12:38 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

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

DATA 
4 de maig de 
2022 

NÚM.  
EXPEDIENT 

207/21 
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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.   
 
Atès que en data 28 d’abril de 2022 la Mesa de Contractació acordà: 
 

“ 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) 
 

TOTA
L 
PUNT
S 

  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 - - - 
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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. 

  
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 3 de maig de 2022 l’Òrgan 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 28 d’abril de 2022 en el procediment 
obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament, en règim de 
lloguer, de material tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats 
per Viladecans Qualitat, SL i que és la següent: 

 
 
 
  CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR 

(FINS A 25 PUNTS) 
TOTA
L 
PUNT
S 

  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 
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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.-  DECLARAR DESERT els LOTS 4 Subministrament de grues i carretilles i 

5 Subministrament pianos per manca de presentació d’ofertes.  
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 en relació als 
criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

QUART.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 4 de 
maig de 2022, 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.” 

 
 

Desenvolupament de la sessió  
 
A les 13:00h es procedeix a l’obertura del sobre C ( contenidor de la proposta econòmica i 
altres criteris objectius). 
 
LOT 1 .- MATERIAL 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 

 

Descompte 1,70% 

Temps de reposició  0:30 h 
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LOT 2 .-  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 

 
 

Descompte 1,70% 

Temps de reposició  0:30 h 
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LOT 3.- 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 
 

Descompte 75,01% 

Temps de reposició  1 h 

 

 
 

 
 
 
Licitador núm. 2:  
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 
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Descompte 75 % 

Temps de reposició  1 h 

 

 
 

 
 
 
Es dona trasllat al tècnic perquè realitzi la corresponent valoració de les ofertes.  
 
 
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 


