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ANUNCI 
 
De SPM VILADECANS QUALITAT, S.L. pel qual es pública el procediment de licitació 

per a l’adjudicació del contracte de COMUNICACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA ZONA 

D’ESTACIONAMENT REGULAT I L’IMPLANTACIÓ DE LA ZONA DE BAIXES 

EMISSIONS A VILADECANS (EXP. 22/095) 

1. Poder adjudicador 
a. Nom: SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.   

b. Número d’identificació (CIF): B63142848 

c. Direcció: Avd. Josep Tarradellas, s/núm., Viladecans (08840) 

d. Codi NUTS: ES511 

e. Telèfon: 93 637 30 55. 

f. Adreça electrònica: contractacio@vigem.cat 

g. Adreça d'Internet de l’entitat: www.vigem.cat 

h. Tipus de poder adjudicador : Poder Adjudicador no Administració Pública 

i. Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions 

Públiques. Gestió d’equipaments esportius, culturals i mobilitat municipals 

j. Central de compres / contractació conjunta: No. 

k. Número d’expedient 095/22 

 
2. Obtenció de la documentació i informació sobre la licitació 

a. Adreça d’internet on estan disponibles els plecs de la contractació (Perfil de 

contractant de Viladecans Qualitat, SL integrat a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya): 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode

=viewDetail&keyword=Viladecans&idCap=13731932&ambit=& 

b. Aclariments i/o consultes als Plecs o la resta de documentació: s’han de sol·licitar 

a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual 

de la licitació publicat a la Plataforma electrònica de Contractació de la 

Generalitat de Catalunya (veure clàusula 3.8 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars) 

c. Data límit d'obtenció de documents i informació: fins 6 dies abans que finalitzi el 

termini de presentació d’ofertes 

 
3. Objecte del contracte 

a. Descripció de la licitació: és objecte de la present licitació SERVEI DE 

COMUNICACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT 

REGULAT I LA IMPLANTACIÓ DE LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS A 

VILADECANS.  

 

b. Divisió en lots: Sí 

CPV LOT 1: 79822500 serveis de disseny gràfic i 79810000 serveis d’impressió.  

CPV LOT 2:  79822500 serveis de disseny gràfic i 79810000 serveis d’impressió. 
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c. Lloc d’execució de servei: Viladecans 

 

d. Codi NUTS 

i. Lot 1: ES511 

ii. Lot 2: ES511 

e. Valor total estimat del contracte: 50.000 € IVA exclòs 

f. Pressupost base de Licitació: 50.000 € IVA exclòs 

g. Admissió o prohibició de variants: No s’admeten variants 

h. Termini d’execució: 2 anys  

i. Admissió de pròrroga: No  

 

 
4. Procediment de licitació 

a. Procediment d’adjudicació: procediment obert  

b. Tramitació: ordinària 

c. Contracte: Serveis 

d. Condicions de participació: veure clàusula 7 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (aptitud per a contractar requerida: capacitat, 

personalitat, solvència, manca de prohibicions de contractar i habilitacions 

professionals).  

e. S’aplica un acord marc: No. 

f. S’utilitza una subhasta electrònica: No. 

g. Divisió en lots: Sí es divideix en els següents lots: 

Lot I: Servei de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació dels 

elements de comunicació i difusió de la implantació de la zona de baixes 

emissions (ZBE) a Viladecans 

Lot II: Servei de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació dels 

elements de comunicació i difusió de l’ampliació de la zona d’estacionament 

regulat  (ZER) a Viladecans 

 

5. Valor estimat del contracte (VEC) i Pressupost base de licitació (PBL):  
 
Valor estimat del contracte: CINQUANTA MIL EUROS (50.00€) 
 

Pressupost base de licitació (duració 2 anys) 

• Pressupost base de licitació Lot 1 

• Pressupost base de licitació Lot 2 

50.000 €, IVA exclòs 

PBL LOT 1: 20.000€ IVA exclòs 

PBL LOT 2: 30.000€ IVA exclòs. 

 



Finançat per: 

 

 
 

Pàg.  3 de 7 

 

VEC Lot 1: Servei de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació 

dels elements de comunicació i difusió de la implantació de la zona de 

baixes emissions (ZBE) a Viladecans. VINT MIL EUROS (20.000€) 

IVA Exclòs. 

VEC Lot 2: Servei de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació 

dels elements de comunicació i difusió de l’ampliació de la de la zona 

d’estacionament regulat (ZER) a Viladecans. TRENTA MIL EUROS 

(30.000€) IVA Exclòs.   

Pressupost base de licitació per lots 
 

PBL Lot 1: Servei de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació 

dels elements de comunicació i difusió de la implantació de la zona de 

baixes emissions (ZBE) a Viladecans. VINT MIL EUROS (20.000€) 

IVA Exclòs. 

PBL Lot 2: Servei de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació 

dels elements de comunicació i difusió de l’ampliació de la de la zona 

d’estacionament regulat (ZER) a Viladecans. TRENTA MIL EUROS 

(30.000€) IVA Exclòs.   

6. Admissió de variants: no 

7. Garanties:  

a. Provisional: no es requereix. 

b. Definitiva:5% del import de l’adjudicació (IVA exclòs) 

 

8. Requisits específics del contractista 

a. Classificació: no es requereix 

b. Solvència: veure la clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars 

 

9. Criteris d’adjudicació: veure clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 

 

Oferta econòmica (fins a 50  punts). 
 

La puntuació es calcularà aplicant la fórmula següent: 

 

𝑃𝑣 = [1 − (
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) × (

1

𝑣𝑝
)] x 𝑃 
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Sent: 

Pv= Puntuació de l’oferta a valorar 
P= Punts criteri econòmic 
Om= Oferta millor 
Ov= Oferta a valorar 
IL= Import de Licitació 
VP= Valor de ponderació 

Es fixa el valor de ponderació en 1,75. 

 

 

 

L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació. La puntuació 

es calcularà aplicant la fórmula següent sobre el preu que resulti de 

multiplicar: 

 

 On:  

 Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 

 Pmax = Puntuació màxima 

 Oi = Oferta de preu analitzada 

 OT = Oferta tipus (import de licitació) 

 Omin = Oferta admesa més econòmica  

 

 
Criteris objectius de l’oferta tècnica (35 punts) 
 

 
 

Criteris subjectes a un judici de valor (15 punts) 

Els aspectes de disseny, podran obtenir una puntuació màxima 

de 10 punts, que es valoraran conforme als criteris que obren  a 

la taula següent: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×  
 𝑂𝑖 −𝑂𝑇 

 𝑂𝑚𝑖𝑛−𝑂𝑇 
 

1
2

 

Dedicació de 16 hores setmanals 35 punts 

Dedicació de 10 hores setmanals 20 punts 

Dedicació de 8 hores setmanals 15 punts 

Dedicació de 6 hores setmanals  10 punts 

Dedicació de 4 hores setmanals  5 punts 
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Aspectes de disseny 10 

punts 

Facilitat en el reconeixement del missatge a transmetre 4 

punts 

Bona jerarquització dels elements per a la correcta 

assimilació del missatge a transmetre  

2 

punts 

Bona utilització dels elements de disseny per garantir 

l’accesibilitat a la informació rellevant i d’utilitat 

2 

punts 

Capacitat d’impacte visual i notorietat 4 

punts 

Disseny que aporti singularitat i projecció a la marca i/o 

projecte 

2 

punts 

Solucions d’ús de la marca i/o projecte per a elements i 

suports no habituals (mobiliari, vehicles, peces de vestir, 

etc.)     

2 

punts 

Nivell d’originalitat i creativitat 2 

punts 

Utilització de recursos no habituals (textures, suports, ús del 

color, etc.) per a la transmissió del missatge 

1 

punt 

Bona resolució tècnica dels aspectes de creativitat que 

impliquin convivència de diferents llenguatges gràfics 

(fotografia, il·lustració, suports, manipulats, etc.) 

1 

punt 

 

Els aspectes comunicatius podran obtenir una puntuació màxima de 5 

punts, que es valoraran conforme als criteris que obren a la taula següent: 

Aspectes comunicatius 5 

punts 

Transmissió adequada dels valors a comunicar 3 

punts 

Bona convivència dels elements estrictament gràfics amb 

els textos i missatges (jerarquització, tipografies, etc.) 

2 

punts 

Ús de missatges concordants amb la imatge de marca i/o 

projecte concret a desenvolupar     

1 

punt 

Adequació al públic objectiu   2 

punts 
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Bona utilització i convivència dels elements gràfics i textos i 

missatges per la comunicació amb el públic objectiu 

(formats, tamanys de tipografia, recursos de color, solucions 

de manipulat, etc.) 

1 

punt 

Capacitat d’implementació entre diversos públics 1 

punt 

 
La puntuació màxima de tots els apartats serà de 100 punts per cada lot. 

 
10. Presentació de les ofertes 

a. Data límit de presentació: 18 de maig de 2022 a les 14:00h 

b. Contingut de les ofertes: veure clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 

c. Lloc de presentació de les ofertes: presentació electrònica mitjançant l’eina de 

Sobre Digital accessible a l’espai de licitació publicat al Perfil de contractant de 

Viladecans Qualitat, SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública de la Generalitat de Catalunya. 

d. S’utilitzen les comandes electròniques: No 

e. S’accepta la facturació electrònica: No 

f. S’utilitza el pagament electrònic: No 

g. Termini mínim de validesa de les ofertes (termini durant el qual el licitador està 

obligat a mantenir la seva oferta): 6 mesos  

h. Llengua/es per a redactar les ofertes: Català/Castellà 

 
 

11. Obertura dels sobres 
 

SOBRE A i B: Obertura interna per S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. 

SOBRE C: 

 

Lloc: Obertura electrònica adaptada a la modificació operada pel RD 

15/2020 de 21 d’abril. 

Data:  Es comunicarà amb antelació als Licitadors a través de la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya.  

 
12. Règim de recursos 

 
a. Òrgan competent en procediments de recurs: Ajuntament de Viladecans 

b. Adreça: c/Jaume Abril núm. 2 de Viladecans 

c. Els actes de preparació, adjudicació i modificació d’aquest contracte adoptats 

per l’òrgan de contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, 

d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
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disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

L’ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les qüestions derivades 
dels efectes i extinció del present contracte. 

 
No procedeix la interposició del recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb el que estableix l’article 44.1 a) de la LCSP. 
 

13. Altra informació:  
 

a. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No 
 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb 
fons de la Unió Europea: SI, programa finançat amb fons NextGeneration EU 

b. Classificació empresarial: No s’escau 
c. Condicions especials d’execució: veure clàusula 15 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 
 

 
 
 

 
Viladecans,  
SPM VILADECANS QUALITAT, S.L. 


