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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A L’ADJUDICACIÓ 
DEL SERVEI DE TRANSPORT DE MATERIALS ENTRE 
INSTAL·LACIONS I PER ACTIVITATS DE SPM VILADECANS 
QUALITAT, S.L. 

 

 

  

  
 
Hi assisteixen: 
 
 

President: Sr. José Antonio Molina Flores, Gerent de VIQUAL  

Vocal: Sr. Daniel Garcia Gasca, Director de Serveis Generals de VIQUAL  

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

Secretària: Sra. Irene Sánchez Delgado, Advocada del Departament de Serveis 
Jurídics del  Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

 
 
Antecedents 
 

 
1. Atès que en data 12 d’abril de 2021 es va publicar, al perfil de 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 simplificat 
per a l’adjudicació del servei de transport de materials entre instal·lacions i per 
activitats, de SPM Viladecans Qualitat, S.L. 
 

2. Atès que en data 26 d’abril de 2021 a les 13:33h es va publicar l’anunci d’ampliació del 
termini per a la presentació d’ofertes i de modificació d’error material, degut a la 
detecció d’un error material que podria incórrer en error als licitadors a l’hora de 
presentar la seva proposta econòmica. 
 

3. Atès que el mateix 26 d’abril de 2021 a les 15:50h es va procedir a la publicació de la 
resolució de correcció d’error signada per l’òrgan de contractació i ampliant el termini 
per a la presentació d’ofertes fins al dia 3 de maig de 2021 a les 14h. 
 

4. Atès que el dia 3 de maig de 2021 a les 14:00h finalitzà el termini de presentació de les 
propostes.  
 

5. Constituïda la Mesa de Contractació en data 25 de maig de 2021, l’objecte de la sessió 
és l'obertura del sobre únic i qualificació de la documentació administrativa general 
continguda en el mateix, per optar a l’adjudicació del servei de transport de materials 
entre instal·lacions i per activitats de SPM Viladecans Qualitat, S.L. 
 

6. Es procedí mitjançant l’eina de Sobre Digital de la plataforma de Contractació Pública a 
l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 

 
Licitador núm. 1:  SERVICIOS OCON CATALANA, S.L. 
Data presentació: 26/04/2021  a les 11:24:53 hores 
Núm. de Registre: E/000032-2021 
Identificador (NIF): B63129563 
 
Licitador núm. 2:  ONTIME TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, S.L. 
Data presentació: 26/04/2021 a les 20:28:29 hores 
Núm. de Registre: E/000033-2021 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
SERVEI DE TRANSPORT DE 
MATERIALS 

DATA 
17 de setembre de 
2021 

NÚM.  
EXPEDIENT 

427/19 
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Identificador (NIF): B85720290 
 
Licitador núm. 3:  SERVICIOS OCON CATALANA, S.L. 
Data presentació: 27/04/2021 a les 16:13:52 hores 
Núm. de Registre: E/000034-2021 
Identificador (NIF): B63129563 
 
Licitador núm. 4:  PABLO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 
Data presentació: 29/04/2021 
Núm. de Registre: E/000035-2021 
Identificador (NIF): B41818295 
 
Licitador núm. 5:  GENERAL COURIER VALLES, S.L. 
Data presentació: 29/04/2021  a les 18:51:32 hores 
Núm. de Registre: E/000036-2021 
Identificador (NIF): B61566964 
 
Licitador núm. 6:  ARA VINC 
Data presentació: 03/05/2021 a les 10:17:32 hores 
Núm. de Registre: E/000037-2021 
Identificador (NIF): B59460618 
 
Licitador núm. 7:  TOUR, S.A. 
Data presentació: 03/05/2021 a les 13:49:59 hores 
Núm. de Registre: E/000038-2021 
Identificador (NIF): A58030149 
 

 
7. En la referida sessió de 25 de maig de 2021, la Mesa adoptà els següents acords: 

 
 

 
PRIMER.- La Mesa acorda NO ADMETRE la proposta presentada per la societat 

SERVICIOS OCON CATALANA, S.L. en data 26/04/2021 a les 11:25:46h d’acord 
amb la declaració responsable emesa per l’Administrador Únic de la societat en 
què manifesta que l’esmentada proposta ha de ser anul·lada. 

 
SEGON.- La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses al haver 

presentat tota la documentació al sobre únic de conformitat amb el previst al 
PCAP:  

 
Licitador núm. 7:  TOUR, S.A. 
Data presentació: 03/05/2021 a les 13:49:59 hores 
Núm. de Registre: E/000038-2021 
Identificador (NIF): A58030149 

 
TERCER.- La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal de que esmenin les 

deficiències detectades al sobre únic 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 seran admeses i es proposarà la seva exclusió del present 
procediment de licitació. 

 
 

Licitador núm. 2:  ONTIME TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, S.L. 
Data presentació: 26/04/2021 a les 20:28:29 hores 
Núm. de Registre: E/000033-2021 
Identificador (NIF): B85720290 
 

7.- Vigència dades RELI (Annex número 5) 
 

La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP 
de la present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient i incorrecte.  
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El licitador no ha presentat l’annex número 5, a tal efecte serà requerit per tal de 
que esmeni la documentació i presenti l’esmentat annex degudament 
complimentat i signat. 

 
8.- Prohibicions de contractar art. 71 LCSP (Annex número 6) 
 

El licitador no aporta complimentat l’annex número 6 requerit, d’acord amb el 
qual el licitador declara responsablement no estar incurs en cap de les 
prohibicions de contractar que estableix l’article 71 LCSP. 
 
A tal efecte serà requerit per tal de que esmeni la documentació i aporti 
l’esmentat document degudament complimentat i subscrit. 
 
 
 
Licitador núm. 3:  SERVICIOS OCON CATALANA, S.L. 
Data presentació: 27/04/2021 a les 16:13:52 hores 
Núm. de Registre: E/000034-2021 
Identificador (NIF): B63129563 
 

7.- Vigència dades RELI (Annex número 5) 
 
 La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP 

de la present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient i incorrecte.  
 

El licitador no aporta complimentat l’annex número 5 requerit, d’acord amb el 
qual el licitador declara responsablement que les dades contingudes al RELI 
estàn degudament actualitzades, entre d’altres. 

 
 El licitador presenta en un full en blanc en el que indiquen “No procede”.  

D’acord amb allò establert en l’article 159.4 de la Llei 9/2017 de contractes del 
Sector Públic: 
“a) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de 
este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro 
Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de 
presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.” 

A tal efecte, es procedirà a requerir al licitador per tal de que esmeni la 
documentació aportada i presenti l’annex número 5 degudament complimentat i 
signat. 

 
9.- Oferta econòmica 
 

1) OFERTA ECONÒMICA presentada per un total anual de 41.520,30€, IVA exclòs 
desglossat de la forma següent:  
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Juntament amb la proposta econòmica, el licitador presenta una declaració 
responsable signada per l’Administrador Únic de l’Empresa, Sr. Tomás Alcázar 
Viguera amb DNI 6541565B manifestant “Que la oferta presentada el día 
26/04/2021 a las 11:25:46, para el contrato de “Serveis de transport de materials 
entre instal·lacions i per activitats, de SPM Viladecans Qualitat, S.L. con número 
de expediente 427/19, queda anul·lada y se procede a subir una nueva”. 
 
Vista la proposta econòmica presentada i atès que en data 26 d’abril de 2021 es 
va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, la resolució 
d’acord amb la qual es procedia a realitzar la correcció d’un error material 
detectat en l’annex número 4 contenidor de la proposta econòmica i d’altres 
criteris avaluables automàticament i es procedí a ampliar el termini de 
presentació d’ofertes per tal de que els licitador poguessin, en cas de ser 
necessari, procedir a rectificar la seva proposta econòmica. 
 
Atès que l’esmentada resolució de correcció d’error preveia modificar els camps 
on s’indicava com a concepte “hora de mosso en dia festiu” i “preu/hora màxim 
de 17,43 €” i el camp on s’indicava “hora de mosso en dia feiner” i “preu/hora 
màxim de 20,05 €” donat el clar error material en establir un preu/hora màxim en 
dia feiner més elevat que en dia festiu, i d’aquesta manera es procedí a confirmar 
que els imports correctes eren els següents: 
Hora de mosso en dia feiner: 17,43 € (preu/hora màxim) 
Hora de mosso en dia festiu: 20,05 € (preu/hora màxim) 
 
Atès que el licitador ha presentat un model d’oferta econòmica en el qual no 
estan corregits els camps d’acord amb allò establert en la resolució de correcció 
d’error publicada en data 26 d’abril de 2021 i per tant la seva proposta econòmica 
pot generar confusió, es requerirà al licitador per tal de que, d’acord amb allò que 
preveu l’article 176 LCSP procedeixi a aclarir el sentit de la seva oferta 
econòmica. 
 
 
 
 
Licitador núm. 4:  PABLO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 
Data presentació: 29/04/2021 
Núm. de Registre: E/000035-2021 
Identificador (NIF): B41818295 
 

7.- Vigència dades RELI (Annex número 5) 
 
 La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP 

de la present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient i incorrecte.  
 

El licitador no aporta complimentat l’annex número 5 requerit, d’acord amb el 
qual el licitador declara responsablement que les dades contingudes al RELI 
estan degudament actualitzades, entre d’altres. 

 
 Per l’exposat, la Mesa de Contractació procedirà a requerir al licitador per tal de 

que esmeni la documentació aportada i presenti l’annex número 5 degudament 
complimentat i signat. 

 
8.- Prohibicions de contractar art. 71 LCSP (Annex número 6) 
 

El licitador no aporta complimentat l’annex número 6 requerit, d’acord amb el 
qual el licitador declara responsablement no estar incurs en cap de les 
prohibicions de contractar que estableix l’article 71 LCSP. 
 
A tal efecte serà requerit per tal de que esmeni la documentació i aporti 
l’esmentat document degudament complimentat i subscrit. 
 
 
 
Licitador núm. 5:  GENERAL COURIER VALLES, S.L. 
Data presentació: 29/04/2021  a les 18:51:32 hores 
Núm. de Registre: E/000036-2021 
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Identificador (NIF): B61566964 
 

9.- Proposta econòmica 
 

Es procedeix a l’obertura i lectura de la proposta econòmica presentada pel 
licitador núm. 5 amb el resultat següent:  
 

1) OFERTA ECONÒMICA presentada per un total anual de 40.472,97€, IVA exclòs 
desglossat de la forma següent:  
 

 
 
 
Vista la proposta econòmica presentada i atès que en data 26 d’abril de 2021 es 
va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, la resolució 
d’acord amb la qual es procedia a realitzar la correcció d’un error material 
detectat en l’annex número 4 contenidor de la proposta econòmica i d’altres 
criteris avaluables automàticament i es procedí a ampliar el termini de 
presentació d’ofertes per tal de que els licitador poguessin, en cas de ser 
necessari, procedir a rectificar la seva proposta econòmica. 
 
Atès que l’esmentada resolució de correcció d’error preveia modificar els camps 
on s’indicava com a concepte “hora de mosso en dia festiu” i “preu/hora màxim 
de 17,43 €” i el camp on s’indicava “hora de mosso en dia feiner” i “preu/hora 
màxim de 20,05 €” donat el clar error material en establir un preu/hora màxim en 
dia feiner més elevat que en dia festiu, i d’aquesta manera es procedí a confirmar 
que els imports correctes eren els següents: 
Hora de mosso en dia feiner: 17,43 € (preu/hora màxim) 
Hora de mosso en dia festiu: 20,05 € (preu/hora màxim) 
 
Atès que el licitador ha presentat un model d’oferta econòmica en el qual no 
estan corregits els camps d’acord amb allò establert en la resolució de correcció 
d’error publicada en data 26 d’abril de 2021 i per tant la seva proposta econòmica 
pot generar confusió, es requerirà al licitador per tal de que, d’acord amb allò que 
preveu l’article 176 LCSP procedeixi a aclarir el sentit de la seva oferta 
econòmica. 
 
 
 
Licitador núm. 6:  ARA VINC 
Data presentació: 03/05/2021 a les 10:17:32 hores 
Núm. de Registre: E/000037-2021 
Identificador (NIF): B59460618 
 

2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador o 
document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP 
de la present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient i incorrecte.  
 
El licitador NO ha aportat el document europeu únic de contractació (DEUC) 
degudament subscrit i complimentat, motiu pel qual serà requerit per tal de que 
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presenti l’esmentat document o bé la declaració responsable continguda en 
l’annex 2-B degudament complimentada i subscrita. 
 

9.- Proposta econòmica 
 

Es procedeix a l’obertura i lectura de la proposta econòmica presentada pel 
licitador núm. 6 amb el resultat següent:  
 

1) OFERTA ECONÒMICA presentada per un total anual de 35.100,00€, IVA exclòs 
desglossat de la forma següent:  
 

 
 
 
Vista la proposta econòmica presentada i atès que en data 26 d’abril de 2021 es 
va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, la resolució 
d’acord amb la qual es procedia a realitzar la correcció d’un error material 
detectat en l’annex número 4 contenidor de la proposta econòmica i d’altres 
criteris avaluables automàticament i es procedí a ampliar el termini de 
presentació d’ofertes per tal de que els licitador poguessin, en cas de ser 
necessari, procedir a rectificar la seva proposta econòmica. 
 
Atès que l’esmentada resolució de correcció d’error preveia modificar els camps 
on s’indicava com a concepte “hora de mosso en dia festiu” i “preu/hora màxim 
de 17,43 €” i el camp on s’indicava “hora de mosso en dia feiner” i “preu/hora 
màxim de 20,05 €” donat el clar error material en establir un preu/hora màxim en 
dia feiner més elevat que en dia festiu, i d’aquesta manera es procedí a confirmar 
que els imports correctes eren els següents: 
Hora de mosso en dia feiner: 17,43 € (preu/hora màxim) 
Hora de mosso en dia festiu: 20,05 € (preu/hora màxim) 
 
Atès que el licitador ha presentat un model d’oferta econòmica en el qual no 
estan corregits els camps d’acord amb allò establert en la resolució de correcció 
d’error publicada en data 26 d’abril de 2021 i per tant la seva proposta econòmica 
pot generar confusió, es requerirà al licitador per tal de que, d’acord amb allò que 
preveu l’article 176 LCSP procedeixi a aclarir el sentit de la seva oferta 
econòmica. 

 

 
8. Constituïda la mesa de contractació en data 7 de juny de 2021 amb l’objecte de 

procedir a la qualificació de les esmenes realitzades realtives al contingut del sobre 
únic del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de serveis de transport de 
materials entre instal·lacions i per activitats de Viladecans Qualitat, S.L., així com la 
seva acceptació i/o rebuig, la Mesa de Contractació, un cop analitzada la documentació 
aportada per els licitadors i vista l’acta de la referida sessió d’acord amb la qual: 

 
 

1. Finalitzat el termini per a la presentació de les esmenes requerides per tal de subsanar 
el contingut de la documentació administrativa continguda en el sobre únic, la societat 
ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. no ha presentat cap documentació ni 
al·legació al respecte. 
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2. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació considera 

esmenades les deficiències detectades en el sobre únic i en conseqüència acorda 
admetre als següents licitadors: 
 

Licitador núm. 3:  SERVICIOS OCON CATALANA, S.L. 
Data presentació: 27/04/2021 a les 16:13:52 hores 
Núm. de Registre: E/000034-2021 
Identificador (NIF): B63129563 
 
Licitador núm. 4:  PABLO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 
Data presentació: 29/04/2021 
Núm. de Registre: E/000035-2021 
Identificador (NIF): B41818295 
 
Licitador núm. 5:  GENERAL COURIER VALLES, S.L. 
Data presentació: 29/04/2021  a les 18:51:32 hores 
Núm. de Registre: E/000036-2021 
Identificador (NIF): B61566964 
 
Licitador núm. 6:  ARA VINC 
Data presentació: 03/05/2021 a les 10:17:32 hores 
Núm. de Registre: E/000037-2021 
Identificador (NIF): B59460618 

 
 

3. Atès que el licitador número 2 ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. no ha 
presentat dins del termini de 3 dies atorgat, la documentació esmenada requerida ni ha 
presentat cap al·legació al respecte, la Mesa de Contractació acorda en conseqüència 
INADMETRE al licitador número 2 (ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L.) en 
el present procediment de licitació per a la contractació dels serveis de transport de 
materials i entre instal·lacions de Viladecans Qualitat, S.L. 

 

9. Atès que en data 22 de juny de 2021, l’òrgan de contractació va ratificar l’acord de la 
Mesa de contractació de data 7 de juny de 2021 en els següents termes: 

 
 

PRIMER.- RATIFICAR l’acord de la Mesa de contractació de data 7 de juny 
de 2021 i en conseqüència INADMETRE al licitador número 2 
ONTIME TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, S.L. al present 
procediment de licitació per a la contractació dels serveis de 
transport de materials i entre instal·lacions de Viladecans Qualitat, 
S.L. en no haver presentat cap esmena ni al·legació a la 
documentació continguda en el sobre únic i d’acord amb el 
requeriment sol·licitat, dintre del termini atorgat a tal efecte. 

 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. 

 
 

10. Atès que en data 8 de juliol de 2021, el tècnic de Viqual responsable del contracte ha 
emès un informe d’acord amb el qual es desprèn que l’oferta presentada per el licitador 
número 6, ARA VINC, es troba en presumpció de temeritat i d’acord amb allò previst en 
la clàusula 10.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, esdevé necessari 
comunicar al licitador afectat per tal de que justifiquin la seva oferta. Aquelles 
justificacions que no s’acceptin s’exclouran del procediment de licitació i no 
s’avaluaran. 
 

11. Atès que en data 13 de juliol la Mesa de contractació adoptà els següents acords: 
 
 

1. “REQUERIR al licitador número 6, ARA VINC, S.L. per tal de que en el termini de cinc (5) 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la comunicació, presenti per 
escrit la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació amb els diferents 
components de la seva oferta econòmica, atès que resulta presumptament temerària, a 



PROPOSTA OFERTA ANORMALMENT BAIXA  – SERVEI DE TRANSPORT DE MATERIAL ENTRE INSTAL·LACIONS I PER ACTIVITATS VIQUAL 
 Pàg.  8 de 10 

través de l’eina de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
12. Atès que en data 19 de juliol de 2021, la societat Ara Vinc, S.L. va presentar a través del sobre 

digital les justificacions que considerava oportunes per tal d’acreditar la viabilitat econòmica de la 
seva proposta. 
 

13. Atès que en data 22 de juliol de 2021, el tècnic responsable del contracte ha emès un informe 
valorant la justificació i admissió de la proposta econòmica, d’acord amb el qual es considera 
suficientment justificada la baixa realitzada per Ara Vinc, S.L. i per tant s’informa favorablement a 
l’acceptació de l’esmentada oferta. 
 

14. Atès que en data 23 de juliol de 2021, la Mesa adoptà els següents acords: 
 

 
 

PRIMER.- RATIFICAR i assumir com a propi, l’informe tècnic de data 22 de juliol de 2021 
relatiu a  l’anàlisi de les justificacions de l’oferta econòmica presentada pel 
licitador número 6,  ARA VINC, S.L. 

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

de la justificació a la baixa econòmica presentada pel licitador número 6, ARA 
VINC, S.L. al procediment obert simplificat per a l’adjudicació dels serveis de 
transport de materials entre instal·lacions i per activitats de la Societat Privada 
Municipal Viladecans Qualitat, S.L., per entendre que ha estat suficientment 
justificada l’oferta anormalment baixa presentada. 

 
15. Atès que en data l’òrgan de contractació en data 26 de juliol de 2021 acceptà la justificació de la 

baixa econòmica presentada pel licitador número 6, Ara Vinc, S.L. 
 

16. Vist l’informe tècnic de proposta d’adjudicació emès en data 10 de setembre de 2021. 
 
 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
Un cop examinada la documentació presentada per la societat Ara Vinc, S.L. i vist l’informe tècnic que 
obra a l’expedient relatiu a l’acceptació de l’oferta econòmica presentada per aquesta societat, 
 
Per tot l’exposat, la Mesa de Contractació adopta els següents: 
 
 

ACORDS 
 

 
PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta  
  d’adjudicació, la societat ARA VINC, S.L. (licitador número 6) ha estat la que ha obtingut 
  una major puntuació en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i  
  criteris d’aplicació automàtica, amb un total de XX punts, d’acord amb el detall que  
  s’adjunta:  
 
 

  Els criteris de valoració són els següent: 

  
   a) Oferta econòmica ...............................................  80.00 punts  

 
 

 La proposta econòmica ofertada per l’entitat ARA VINC. és per un import de 
 11.700.00 € anuals import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA  (2.457.00.€); pel 
 que l’import total serà de 14.157.00 € anuals (IVA inclòs).   Aquest pressupost suposa 
 una baixa del 19.75 % respecte el pressupost de 14.579.16 € (IVA exclòs) contingut 
 al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
 D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 80 punts 
 

 
 b)  Temps de resposta en la prestació del servei .............. 20 punts 
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 La proposta ofertada per l’entitat ARA VINC.. és de 18 hores, el que significa una 
 valoració de 20 punts. 

 
 
 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ del  
  procediment obert per a la contractació del servei de transport de material entre  
  instal··lacions i per activitats de la Societat Privada Municipal Viladecans Qualitat, S.L. a 
  la societat ARA VINC, S.L. per import total de 35.100,00 € IVA exclòs, atès que ha estat 
  la que ha obtingut una millor puntuació en la suma dels criteris avaluables sotmesos a  
  judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 97,45 punts, d’acord amb  
  el desglòs detallat en el dispositiu primer. 
 
 

 
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb els 
vocals i la secretària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sra. José Antonio Molina 
President 

 
 
 
 
Sr. Daniel Garcia Gasca 
Vocal 

 
 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez  
Vocal 

 
 
 
 
 
Sra. Irene Sánchez Delgado 
Secretària 
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Quadre resum de puntuació obtinguda al sobre únic de criteris subjectes a valoració 
automàtica ordenat per registre d’entrada. 
 

Nº Licitador Licitador

 Punts Oferta 

economica 

Punts Temps de 

resposta Total punts

3 SERVICIOS OCON CATALANA, S.L 20,54                 20,00                 40,54                 

4 PABLO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 59,86                 20,00                 79,86                 

5 GENERAL COURIER VALLES, S.L 30,24                 20,00                 50,24                 

6 ARA VINC 80,00                 20,00                 100,00                
 
 
 
Quadre resum de puntuació obtinguda al sobre únic de criteris subjectes a valoració 
automàtica ordenat per puntuació obtinguda. 
 
Nº Licitador Licitador Punts Oferta economicaPunts Temps de respostaTotal punts

6 ARA VINC 80,00                 20,00                 100,00               

4 PABLO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 59,86                 20,00                 79,86                 

5 GENERAL COURIER VALLES, S.L 30,24                 20,00                 50,24                 

3 SERVICIOS OCON CATALANA, S.L 20,54                 20,00                 40,54                  
 
 
 
 
 
 
 


