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ACTA OBERTURA  SOBRE C 
 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A  REGULACIÓ 
HARMONITZADA DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL 
SERVEI DE MANTENIMENT CONDUCTIU I CORRECTIU DELS 
CENTRES ESPORTIUS ATRIUM I PODIUM DE VILADECANS 
GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT SL.  

 

 

  

  
Hi assisteixen:  
 

President/a: Sr. Jose Antonio Molina, Gerent de VIQUAL, o persona en qui 
delegui 

Vocal: Sr. Joan Carles López Méndez, Gerent de Viladecans Grup 
d’empreses Municipals, o persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Javier Ruiz Reloid, Tècnic de VIQUAL, o persona en qui delegui. 

Secretari/a: Sra. Consuelo Cid Gil, Advocat/da del Departament de Serveis 
jurídics del  Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona 
en qui delegui 

 
 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 20 de juliol de 2022  es va publicar en el DOUE i al perfil de SPM 

Viladecans Qualitat ( “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 consistents en el servei de manteniment conductiu i 
correctiu  dels centres esportius ATRIUM i PODIUM de Viladecans gestionades per 
VILADECANS QUALITAT SL.  
 

2. Atès que en data 5 de setembre de 2022 a les 14:00h 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 en data 12 de setembre de 2022 la Mesa de Contractació es va constituir per a 

l’obertura i qualificació del sobre A i va acordar declarar admeses a la licitació a les 
següents empreses al haver presentat tota la documentació del sobre A  : 

 
Licitador núm. 1  
Empresa : MULTISERVEIS NDAVANT, S.L 
NIF: B60579240 
Data de presentació : 02/09/2022 08:32:57 
Registre: E/000076-2022 
 
 
 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SERVEI MANTENIMENT CONDUCTIU I 
CORRECTIU DELS CENTRES ESPORTIUS  

ATRIUM I PODIUM DE VILADECANS  
GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT 

S.L. 

DATA 
3 d’octubre de 
2022 

NÚM.  
EXPEDIENT 

20.221 
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Licitador núm. 2 
Empresa : SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, SA 
(SEAE) 
NIF: A58043852 
Data de presentació : 05/09/2022 13:00:38 
Registre: E/000077-2022 

 
4. Atès que en data 15 de setembre de 2022 la Mesa de Contractació  es reuní per obrir i 

qualificar els sobres B (contenidors de les referències tècniques) presentats pels licitadors 
admesos es fa entrega al tècnic responsable per examinar i valorar la documentació 
aportada en aplicació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor previstos al 
PCAP. 
 

5. Atès que en data 3 d’octubre de 2022 el tècnic responsable va emetre el corresponent 
informe tècnic de valoració dels sobres B presentats pels licitadors admesos al 
procediment mitjançant aplicació dels criteris subjectes a judici de valor previstos al PCAP.  

 
6. Atès que en data 3 d’octubre de 2022 la Mesa de Contractació va acordar : 

 
 
 

“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 de la que s’extreu que en ordre decreixent 
la puntuació dels licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la 
següent:  

 
 

Licitador 
núm. 

Nom licitador Puntuació 

1 MULTISERVEIS NDAVANT, S.L 30,5 

2 
SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, 
SA (SEAE) 

45 

 
 
 
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 dels SERVEIS DE MANTENIMENT CONDUCTIU I 
CORRECTIU DELS CENTRES ESPORTIUS ATRIUM I PODIUM DE 
VILADECANS GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT SL 

  
TERCER.- 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.” 

 
7. Atès que en data 10 d’octubre de 2022 l’Òrgan de contractació va acordar : 
 

 
“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 3 d’octubre de 2022 en el 
procediment obert per a l’adjudicació dels SERVEIS DE MANTENIMENT 
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CONDUCTIU I CORRECTIU DELS CENTRES ESPORTIUS ATRIUM I 
PODIUM DE VILADECANS GESTIONADES PER VILADECANS 
QUALITAT SL  de  de la qual s’extreu que la puntuació dels licitadors en 
criteris avaluables mitjançant judici de valor és la següent:  

 

Licitador 
núm. 

Nom licitador Puntuació 

1 MULTISERVEIS NDAVANT, S.L 30,5 

2 
SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, 
SA (SEAE) 

45 

 
 
 
     

 
SEGON.- 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. 

 
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 

DILLUNS  10 D’OCTUBRE del 2022 A LES 14:00 HORES, 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 14:00h es procedeix a l’obertura del sobre C ( contenidor de la proposta econòmica i 
altres criteris objectius). 
 

Licitador núm. 1  
Empresa : MULTISERVEIS NDAVANT, S.L 
NIF: B60579240 
Data de presentació : 02/09/2022 08:32:57 
Registre: E/000076-2022 
 
 

Oferta econòmica Capitol I 346.514,86.-€ IVA EXCLÒS  

 
 
 

Oferta Capitol II: 
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Licitador núm. 2 
Empresa : SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, SA 
(SEAE) 
NIF: A58043852 
Data de presentació : 05/09/2022 13:00:38 
Registre: E/000077-2022 

 
 

Oferta econòmica Capitol I 377.703,81.-€ IVA EXCLÒS 

 
Oferta Capitol II: 
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Atès que només s’han presentat dues ofertes i d’acord amb el que s’estableix en el plec en 
aquest sentit, no es considera que hi hagi cap oferta anormalment baixa.  
 
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.  Jose Antonio Molina 
President 

 
 
 
 
Sr.  Joan Carles López 
Méndez 
Vocal 

 
 
 
 
Sr.  Albert Diaz Menéndez 
 Vocal 

 
 
 
 
 
Sr.  Javier Ruiz Reloid 
Vocal 

 
 
 
Sra. Consuelo Cid Gil  
Secretària 

 
 
 
 
 


