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–ACTA OBERTURA SOBRE C – 
 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL 
CONTRACTE MIXTA D’OBRA, SUBMINISTRAMENT I SERVEI PER A DUR A TERME 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A L’AMPLIACIÓ DE PARQUÍMETRES PEL 
CONTROL DE LA ZONA REGULADA D’ESTACIONAMENT GESTIONADA PER LA 

S.P.M. VILADECANS QUALITAT S.L. FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA AMB FONS NEXT GENERATION 

EU 
  

  

 
  
Hi assisteixen:  
 

President/a: Sr. Jose Antonio Molina Flores, Gerent de S.P.M Viladecans Qualitat, 
S.L., o persona en qui delegui 

Vocal: Sr. Joan Carles Lopez 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. Sergio Rodríguez , Cap de Comunicació de S.P.M Viladecans 
Qualitat, S.L. o persona en qui delegui. 

Secretari/a: Sra.  Consuelo Cid Gil, Advocada del Departament de Serveis jurídics 
del  Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

 
 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 23 de setembre de 2022  es va publicar 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 del contracte mixta d’obra, subministrament i servei per a dur a terme 
l’execució de les obres per a l’ampliació de parquímetres pel control de la zona 
regulada d’estacionament gestionada per la S.P.M  VILADECANS QUALITAT SL 
finançat en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència amb fons 
Next Generation EU.  

 
2. Atès que en data 28 de d’octubre de 2022 a les 15:00h 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 4 de novembre de 2022 es va constituir 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 mixt d’obra 
subministrament i servei per dur a terme l’execució de les obres per a l’ampliació de 
parquímetres pel control de la zona regulada d’estacionament gestionada per S.P.M 
Viladecans Qualitat S.L, finançat en el marc del Pla Recuperació Transformació i 
Resiliència amb Fons Next Generation EU i va acorda declarar admesa a la licitació al 
únic licitador que concorre en el procediment, al haver presentat tota la documentació del 
sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:  

 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
Ampliació de parquímetres per la ZER 

DATA 
15 de novembre de 

2022 
NÚM. 

EXPEDIENT 
22/065 
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Licitador núm. 1  
Empresa: FLOWBIRD ESPAÑA, SLU 
NIF: B83763557 
Data de presentació : 28/10/2022 11:02:50 
Registre: E/000104-2022 
 

 
4. Atès que en data 8 de novembre es  procedeix a l’obertura del sobre B contenidor de les 

referències tècniques. 
 

5. Atès que en data 11 de novembre de 2022 la Mesa de Contractació acorda: 
 

PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de 
valor obtinguda pel licitador presentat i admès, 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 de cada lot és la 
següent:  

    

Licitador núm. Nom licitador Puntuació 

1 FLOWBIRD ESPAÑA, S.L.U 40.80 

  
 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 

PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE 
VALOR obtinguda pel licitador admès al procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte mixta d’obra, subministrament i servei per a dur a 
terme l’execució de les obres per a l’ampliació de parquímetres pel control 
de la zona regulada d’estacionament gestionada per la S.P.M. Viladecans 
Qualitat S.L finançat en el marc del Pla de Recuperació Transformació i 
Resiliència amb fons Next Generation EU. 

  
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. 

 
 

6. Atès que en data 14 de novembre 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 9 de novembre de 2022 en el 
procediment obert per a l’adjudicació del MIXT D’OBRA SERVEI I 
SUBMINISTRAMENT I SERVEI PER A DUR A TERME L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES PER A L’AMPLIACIÓ DE PARQUIMETRES PEL 
CONTROL DE LA ZONA REGULADA D’ESTACIONAMENT 
GESTIONADA PER LA S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L 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 FLOWBORD ESPAÑA, S.L.U 40.80 
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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 15 de 

novembre de 2022 a les 14:00h, 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  
 
Constituïda la Mesa de Contractació en data 15 de novembre de 2022 a les 14:00 hores 
procedeix a l’obertura del sobre C desprès de publicada i llegida la valoració del sobre B i 
sense cap comentari al respecte.  
 
 

Licitador núm. 1  
Empresa: FLOWBIRD ESPAÑA, SLU 
NIF: B83763557 
Data de presentació : 28/10/2022 11:02:50 
Registre: E/000104-2022 
 

Licitador núm. 1:   
 
CAPITOL 1 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PARQUÍMETRES

PARTIDA UNITATS DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1.1. ut Subministrament de parquímetres segons les 

prescripcions tècniques de la licitació.

3.756,30 € 54,00 202.840,20 €

1.2. ut Trasllat de bases de parquímetres i trasllat de 

parquímetres existents a nova ubicació.

127,50 € 15,00 1.912,50 €

1.3. ut Col·locació de bases de parquímetres i col·locació de 

parquímetres nous.

127,50 € 54,00 6.885,00 €

211.637,70 €  
 

CAPITOL 2 INTEGRACIÓ I SOFTWARE INICIAL

PARTIDA UNITATS DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

2.1. ut Servei de back office i anàlisis de dades. 0,00 € 1,00 0,00 €

2.2. ut Servei de servidor i gestió en el Cloud. 0,00 € 1,00 0,00 €

2.3. ut Integració de les Apps AMB Aparcament i Easypark. 0,00 € 1,00 0,00 €

2.2. ut Integració del software de gestió de denúncies SomPDA. 0,00 € 1,00 0,00 €

2.3. ut Integració del sistema de càmeres de lectura de 

matrícules OCR del municipi.

0,00 € 1,00 0,00 €

2.2. ut Integració amb la plataforma vigent al municipi Extenso. 0,00 € 1,00 0,00 €

2.3. ut Integració amb l'Smart City de Viladecans. 0,00 € 1,00 0,00 €

2.2. ut Integració amb la DGT. 0,00 € 1,00 0,00 €

0,00 €  
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CAPITOL 3 INTEGRACIÓ I SOFTWARE RECURRENT

PARTIDA UNITATS DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

3.1. ut Servei de back office i anàlisis de dades. 460,75 € 24,00 11.058,00 €

3.2. ut Servei de servidor i gestió en el Cloud. 35,98 € 24,00 863,52 €

3.3. ut Integració de les Apps AMB Aparcament i Easypark. 46,95 € 24,00 1.126,80 €

3.4. ut Integració del software de gestió de denúncies SomPDA. 24,82 € 24,00 595,68 €

3.5. ut Integració del sistema de càmeres de lectura de 

matrícules OCR del municipi.

41,85 € 24,00 1.004,40 €

3.6. ut Integració amb la plataforma vigent al municipi Extenso. 30,39 € 24,00 729,36 €

3.7. ut Integració amb l'Smart City de Viladecans. 28,64 € 24,00 687,36 €

3.8. ut Integració amb la DGT. 32,62 € 24,00 782,88 €

16.848,00 €  
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 228.485,70 €

SEGURETAT I SALUT 3,00% 6.854,57 €

DESPESES GENERALS 13,00% 29.703,14 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 13.709,14 €

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 278.752,55 €  
 

 

 
Oferta total: 278.752,55 Euros DOS- CENTS SETANTA VUIT MIL SET-CENTS 
CINQUANTA- DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC (IVA exclòs).  
 
Import de l’IVA 58.538,07 Euros CINQUANTA-VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT 
EUROS AMB SET CÈNTIMS 
 
Percentatge de baixa ofert a l’execució de les referides obres: 12,19% 
 
Ampliació del termini sobre el mínim de 3 anys: 12 mesos. Total de 4 anys. 

 
 
 
Un cop finalitzat l'acte, es trasllada la documentació per a la seva valoració i  es dona per 
acabat i signa aquesta acta juntament amb els vocals i el secretari. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sr. Jose Antonio Molina 
Flores 
President 

 
 
 
 
 
 
Sr. Joan Carles López 
Méndez  
 Vocal 

 
 
 
 
 
 
Sr. Albert Díaz Menéndez  
Vocal  

 
 
 
 
 
 
 
Sr. Sergio Rodríguez 
Vocal  
 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Consuelo Cid Gil 
Secretària  
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QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ PER ORDRE DE PRESENTACIÓ  

 

Licitador núm. Nom licitador Puntuació 

1 FLOWBIRD ESPAÑA, S.L.U 40.80 

 
 
 
 
 
 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ PER ORDRE DE PUNTUACIÓ  

 

Licitador núm. Nom licitador Puntuació 

1 FLOWBIRD ESPAÑA, S.L.U 40.80 

 


