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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE 

CONTRACTE DE SERVEIS DE PLANIFICACIÓ, 
DINAMITZACIÓ I ELABORACIÓ DE CONTINGUTS DE 

XARXES SOCIALS I COMMUNITY MANAGER DE LA SPM 
VILADECANS QUALITAT, SL 

 

  

  

Hi assisteixen:  
 

President: Sr. Jose Antonio Molina Flores, Gerent de S.P.M. 
VILADECANS QUALITAT, S.L. 

Vocal: Sr. Sergio Rodríguez , Cap de comunicació de Viladecans 
Qualitat SL. 

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 11 d’abril 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 Serveis de planificació, dinamització i 
elaboració de continguts de xarxes socials i community manager de la SPM 
Viladecans Qualitat SL  
 

2. Atès que en data 2 de maig 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.   

 
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, per 
optar a l’adjudicació del contracte de Serveis de planificació, dinamització i 
elaboració de continguts de xarxes socials i community manager de la SPM 
Viladecans Qualitat SL. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions 
legals aplicables.  
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SERVEIS DE PLANIFICACIÓ, DINAMITZACIÓ I 
ELABORACIÓ DE CONTINGUTS DE XARXES 
SOCIALS I COMMUNITY MANAGER DE LA 
SPM VILADECANS QUALITAT, SL 

DATA 
3 de maig de 
2022 

NÚM.  
EXPEDIENT 

22/067 
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2. Es procedeix mitjançant l’eina de Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a l’obertura de les ofertes 
presentades a la present licitació: 
 

Licitador núm. 1:  
Empresa: QUANTIKA14 SERVICIOS INTEGRALES, S.L 
NIF: B90233966  
Registre: E/000024-2022 
Data de presentació: 01/05/2022 12:19:08  
 
 
Licitador núm. 2:  
Empresa: Dynamo.video s.l.  
NIF: B67159582 
Registre: E/000025-2022 
Data de presentació: 02/05/2022 11:50:45  
 
 
Licitador núm. 3:  
Empresa: Pukkas Web Design SL  
NIF:  B61563417 
Registre: E/000031-2022 
Data de presentació: 02/05/2022 13:37:14 
 
 

3. 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. 
 

4. 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:  
Empresa: QUANTIKA14 SERVICIOS INTEGRALES, S.L 
NIF: B90233966  
Registre: E/000024-2022 
Data de presentació: 01/05/2022 12:19:08  

 
 

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 
 

En aquest sentit, el licitador presenta una declaració signada de conformitat amb 
l’Annex núm. 1 adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa  una adreça de 
correu electrònic   
 

 
2.- DEUC  
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L’empresa licitadora presenta una DEUC degudament complimentada i signada. 
 
La documentació es considera suficient i conforme.  
 

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) 
 

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.  

  
En concret, l’empresa licitadora aporta, degudament complimentada, una 
declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la 
qual indica que la seva empresa té 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 
 

Licitador núm. 2:  
Empresa: Dynamo.video s.l.  
NIF: B67159582 
Registre: E/000025-2022 
Data de presentació: 02/05/2022 11:50:45  

 
 

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 
 

En aquest sentit, el licitador presenta una declaració signada de conformitat amb 
l’Annex núm. 1 adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa  una adreça de 
correu electrònic   

 
2.- DEUC  

 
L’empresa licitadora presenta una declaració responsable d’acord amb l’annex 1 
incorporat al plec degudament signada, així mateix presenta també DEUC 
degudament complimentada  la signatura electrònica  no es troba en el lloc 
adequat però el document està signat digitalment.  
 
La documentació es considera suficient i conforme.  
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
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No s’escau  
 

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

 No presenta cap documentació al respecte.   
 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau 
 

Licitador núm. 3:  
Empresa: Pukkas Web Design SL  
NIF:  B61563417 
Registre: E/000031-2022 
Data de presentació: 02/05/2022 13:37:14 

 
 

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 
 

En aquest sentit, el licitador presenta una declaració signada de conformitat amb 
l’Annex núm. 1 adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa  una adreça de 
correu electrònic   
 

 
2.- DECLARACIÓ RESPONSABLE   

 
L’empresa licitadora presenta una declaració responsable inicial segons annex 2-
B degudament complimentada i signada. 
 
La documentació es considera suficient i conforme.  
 

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) 
 

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.  

  
En concret, l’empresa licitadora aporta, degudament complimentada, una 
declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la 
qual indica que la seva empresa té menys de 50 treballadors.  
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5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau 
 

A C O R D S 
 

1. La Mesa acorda 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: QUANTIKA14 SERVICIOS INTEGRALES, S.L 
NIF: B90233966  
Registre: E/000024-2022 
Data de presentació: 01/05/2022 12:19:08  
 
 
Licitador núm. 3:  
Empresa: Pukkas Web Design SL  
NIF:  B61563417 
Registre: E/000031-2022 
Data de presentació: 02/05/2022 13:37:14 

 
 

2. La Mesa acorda  REQUERIR al següent licitador per tal que esmenin les 
deficiències detectades al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils a 
aquests efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin els defectes 
observats, no serà admès i es proposarà la seva exclusió del present procediment 
de licitació: 

 
Licitador núm. 2:  
Empresa: Dynamo.video s.l.  
NIF: B67159582 
Registre: E/000025-2022 
Data de presentació: 02/05/2022 11:50:45  
 
Manca de presentació de la declaració de Compliment de les condicions socials 
de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 
 
Un cop finalitzat l'acte, el president el dona per acabat i signa aquesta acta juntament 
amb els vocals i la secretària.  
 

 
 
 
 
 
 
Sr.  José Antonio 
Molina Flores  
 President 

 
 
 
 
 
 
Sr. Sergio  
Rodríguez 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
Sr. Albert Diaz 
Menéndez  
Vocal  

 
 
 
 
 
 
Sra. Consuelo Cid 
Gil 
Secretària 


