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QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ - PROCEDIMENT 
OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA DELS SERVEI D’ANALÍTICA 
D’USOS I TENDÈNCIES DE CONSUM DE LA 
PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ATRIUM VILADECANS 
I LA GESTIÓ D’ACCIONS DE NOUS PÚBLICS DE 
VILADECANS QUALITAT, S.L 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Hi assisteixen:   
  
JOSÉ ANTONIO MOLINA FLORES Gerent de SPM VILADECANS QUALITAT, S.L., com 

a President 
 
JOAN CARLES LÓPEZ MÉNDEZ Gerent de VIGEM o persona en qui delegui, com a 

vocal 
 
SERGIO RODRÍGUEZ HERRERO Cap de Comunicació de VIQUAL, o persona en qui 

delegui, com a vocal 
 
ALBERT DÍAZ MENÉNDEZ Director Financer de Viladecans Grup d’Empreses 

Municipals, S.L., o en persona en qui delegui, com a 
vocal 

 
ISABEL MARÍN GARRETA,  Lletrada dels Serveis jurídics de Viladecans Grup 

d’Empreses Municipals, S.L., com a Secretària 

 
 
 
 
Antecedents  
 
1. Atès que mitjançant resolució de data 9 de febrer de 2023, es va acordar l’inici 

de l’expedient de contractació dels SERVEI D’ANALÍTICA D’USOS I 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 

Servei de comunicació 
digital i analítica d’usos i 
tendències de consum de la 
programació estable; de la 
gestió de la coordinació de 
les activitats paral·leles i de 
nous públics  

DATA 28 de febrer de 2023 CODI PROJECTE 22/371 

INTERVENEN CONDICIÓ A LA MESA 

JOSÉ ANTONIO MOLINA FLORES PRESIDENT 

JOAN CARLES LÓPEZ MÉNDEZ VOCAL 

SERGIO RODRÍGUEZ HERRERO VOCAL 

ALBERT DÍAZ MENÉNDEZ VOCAL 

ISABEL MARÍN GARRETA SECRETÀRIA 
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TENDÈNCIES DE CONSUM DE LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ATRIUM 
VILADECANS I LA GESTIÓ D’ACCIONS DE NOUS PÚBLICS DE 
VILADECANS QUALITAT, S.L 
 

2. Atès que es va incorporar a l’expedient informe tècnic justificant la necessitat i 
proposant el procediment més adequat de contractació. 

 
3. Atès que es va justificar l’existència de crèdit per atendre la despesa. 

 
4. Atès que en data 10 de febrer de 2023, l’òrgan de contractació de VIQUAL va 

resoldre aprovar l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i 
tràmit ordinari, el SERVEI D’ANALÍTICA D’USOS I TENDÈNCIES DE 
CONSUM DE LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ATRIUM VILADECANS I LA 
GESTIÓ D’ACCIONS DE NOUS PÚBLICS DE VILADECANS QUALITAT, S.L, 
al temps que va aprovar definitivament els Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir la 
licitació, i va aprovar la constitució i composició de la Mesa de Contractació. 

 
5. Atès que en data 10 de febrer de 2023 es va publicar per part de S.P.M . 

Viladecans Qualitat, SL, a la Plataforma de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya, l’anunci de licitació per a la contractació de 
l’esmentat SERVEI D’ANALÍTICA D’USOS I TENDÈNCIES DE CONSUM DE 
LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ATRIUM VILADECANS I LA GESTIÓ 
D’ACCIONS DE NOUS PÚBLICS DE VILADECANS QUALITAT, S.L, 
mitjançant el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 

 
6. Atès que segons s’establia al Plec, les ofertes s’havien de presentar mitjançant 

l’eina Sobre Digital a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
7. Atès que el període de presentació d’ofertes finalitzava el 27 de febrer de 2023, 

a les 14 hores. 
 
8. Atès que en data 28 de febrer de 2023, a les 14:05 hores es procedeix, a través 

de la Plataforma Pública de Contractació de la Generalitat, a obrir efectivament 
el sobre A de l’únic licitador que havia presentat oferta. 

 
 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és la qualificació de la 

documentació continguda en els sobres núm. A i B Documentació administrativa 
general i Documentació tècnica per optar al procediment obert per a  
contractació del “SERVEI D’ANALÍTICA D’USOS I TENDÈNCIES DE CONSUM 
DE LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ATRIUM VILADECANS I LA GESTIÓ 
D’ACCIONS DE NOUS PÚBLICS DE VILADECANS QUALITAT, S.L”. 

 
2. Es procedeix a llegir  l’anunci  i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. 
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3. Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el 

plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest procediment 
obert, es fa la qualificació dels documents aportats, inclosos dins el sobres A pel 
següent licitador, que ha presentat oferta: 

 
Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 23/2/2023   a les 09:11:53 hores 

RE: E/000023-2023 

NOM LICITADOR: TEKNECULTURA GESTIÓ, S.L.  
 

 

LICITADOR NÚM. 1:  TEKNECULTURA GESTIÓ, S.L. 

 
 

1.-  Declaració responsable indicant una adreça de correu electrònic 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida  per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives particulars del present procediment 
obert, considerant-se a tal efecte suficient i correcte, en tant s’ha 
realitzat d’acord amb el model ofert per VIQUAL. 
 

2.- Declaració Responsable inicial 
 
 El licitador presenta Declaració Responsable de conformitat amb el 

model 2B annex al Plec de Clausules administratives particulars del 
present procediment. 

 Ajunta també per tal d’acreditar la seva solvència Declaració 
responsable sobre volum de negocis dels 3 darrers anys. No acredita 
però que aquest volum de negoci correspongui a l’objecte del present 
contracte. 

 Aporta també comptes anuals de l’exercici 2021 mitjançant el que 
acredita un rati de liquiditat superior a 1. 

 
 Aporta relació dels principals treballs realitzats en els darrers tres anys 

al menys, per import superior al pressupost base de licitació i amb 
característiques anàlogues a l’objecte de la present licitació. Per 
aquesta relació es considera que també queda acreditada la solvència 
econòmica. 

 
 Finalment, adjunta certificats emesos per 3 institucions en les que el 

licitador ha prestat serveis similars durant els darrers anys. 
  

La documentació presentada s’ajusta a la requerida  per VIQUAL en el 
plec de clàusules particulars del present procediment obert, 
considerant-se a tal efecte suficient i correcte 

 
3.- DEUC 

 
No s’escau atès que s’ha presentat la Declaració Responsable inicial de 
l’annex 2B. 
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4.- Eventual acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat. 

  

El licitador presenta declaració responsable d’acord amb l’annex 3 al 
Plec, conforme l’empresa te una plantilla inferior a 50 treballadors. 
 

 
5.- Declaració responsable sobre plena vigència de les dades que 

inclou el RELI/ROLECE. 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules particulars del present procediment obert considerant-
se a tal efecte suficient i correcta en tant presenta: 

 

• Annex 5: Declaració responsable sobre plena vigència de les 
dades inscrites al RELI 

• Certificat inscripció al RELI.  
 

6.- Declaració responsable sobre manca de prohibicions de contractar 
 
El licitador ha presentat també Declaració responsable Annex 6 sobre 
manca de prohibicions de contractar. 
L’esmentada documentació es considera suficient i correcta. 
 

7.- Declaració responsable de l’annex 9 
 

El licitador Declara responsablement que disposa d’una eina de 
Business Intelligence enllaçada al sistema de venda Koobin i disposa 
d’una eina de CRM (Customer Relationship Management) i 
automatització de tasques enllaçada a l’eina de Business Intelligence i 
el sistema de venda Koobin. 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte suficient i correcte. 
 

8.- Declaració de l’annex 10 sobre l’equip tècnic que el licitador 
proposa posar a disposició de la prestació del servei. 

  

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte suficient i correcte, en tant presenta Declaració responsable 
conforme posarà a disposició de la prestació de servei un tècnic 
coordinador, un tècnic responsable de software i un tècnic responsable 
de l’Àrea de campanyes de publicitat digital.  
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ACORDS 

  
 
1.  Atès que la documentació presentada s’ajusta a la requerida als Plecs, la Mesa 

acorda DECLARAR admès al procediment obert per a  contractació del 
“SERVEI D’ANALÍTICA D’USOS I TENDÈNCIES DE CONSUM DE LA 
PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ATRIUM VILADECANS I LA GESTIÓ 
D’ACCIONS DE NOUS PÚBLICS DE VILADECANS QUALITAT, S.L”.següent 
licitador:  

 
Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 23/2/2023   a les 09:11:53 hores 

RE: E/000023-2023 

NOM LICITADOR: TEKNECULTURA GESTIÓ, S.L.  
 

 

 
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  Sr. Joan Carles López Méndez 
President     Vocal 
 
 
 
 
Sr. Sergio Rodríguez Herrero   Sr. Albert Díaz Menéndez 
Vocal      Vocal 
 
 
 
Sra. Isabel Marín Garreta 
Secretària 
   


