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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ 
D’ESMENA AL SOBRE A PER AL PROCEDIMENT 
OBERT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE  
SUBSTITUCIÓ I MILLORA DEL COL·LECTOR 
D’AIGÜES RESIDUAS A L’AVINGUDA 
MIL·LENARI ENTRE EL CARRER DOTZE 
D’OCTUBRE I L’AVINGUDA DE CAN BATLLORI 

 
 

 
 

  
 

  
Hi assisteixen:  
 

President: Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en qui 
delegui. 

Vocal: José Antonio Molina, Director de l’Àrea d’Espai Públic  
(Ajuntament de Viladecans), o persona en qui delegui. 

Vocal: Roger Pagès Bargalló; Arquitecte tècnic designat per VIMED, o 
persona en qui delegui. 

Secretari: Joan Carles López Mendez, Cap dels Serveis jurídics Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui 
delegui. 

 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 29 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament de Viladecans va aprovar el “Projecte de Substitució i millora del 
col·lector d’aigües residuals a l’Avinguda Mil·lenari entre el carrer Dotze 
d’Octubre i l’Avinguda de Can Batllori”.  

2. Atès que en data 1 de març de 2019 es va aprovar per la Consellera Delegada 
de VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació, d’acord amb 
allò determinat a l’acord d’inici d’expedient de data 24 de gener de 2019. 

3. Atès que en data 1 de març de 2019 es va publicar, en el perfil de VIMED 
integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, 
l’anunci de licitació del procediment d’adjudicació del contracte de les obres 
contingudes al Projecte de Substitució i millora del col·lector d’aigües residuals 
a l’Avinguda Mil·lenari entre el carrer Dotze d’Octubre i l’Avinguda de Can 
Batllori. 

4. Atès que, un cop publicada la licitació es va detectar que, per un problema 
tècnic imputable exclusivament a la Plataforma de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya, la licitació de referència no apareixia dins el llistat 
d’anuncis de licitació publicats per VIMED. En conseqüència, per evitar que els 
licitadors es veiessin afectats per aquesta incidència en el termini que 
disposaven per a preparar les seves ofertes, es procedí a ampliar el termini de 
presentació de les mateixes fins al dijous dia 11 d’abril de 2019. 

5. Atès que, a petició del Gerent de VIMED, en data 10 d’abril de 2019 la 
Consellera Delegada de VIMED va resoldre modificar la composició de la Mesa 
de contractació.  

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 

PROJECTE SUBSTITUCIÓ 
COL·LECTOR D’AIGÜES 
RESIDUALS MIL·LENARI 

DATA 18 d’abril de 2019 
 

CODI PROJECTE 
 

140/FP14/001 
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6. Atès que en data 15 d’abril de 2019, un cop finalitzat el termini de presentació 
d’ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del 
sobre A contenidor de la documentació administrativa general presentada pels 
interessats en optar a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes 
Projecte de Substitució i millora del col·lector d’aigües residuals a l’Avinguda 
Mil·lenari entre el carrer Dotze d’Octubre i l’Avinguda de Can Batllori.   

7. Les següents empreses van presentar oferta a la present licitació:  
 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 09:02h 
Núm. de Registre: E/000070-2019 
Identificador (NIF): B65449183 
EMPRESA: IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 09:20h 
Núm. de Registre: E/000071-2019 
Identificador (NIF): B64460728 
EMPRESA: RIGEL OVER, S.L. 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 12:05h 
Núm. de Registre: E/000072-2019 
Identificador (NIF): B59096107 
EMPRESA: CATALANA DE INVERSION Y CONSTRUCCION TRES, SL 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 13:40h 
Núm. de Registre: E/000073-2019 
Identificador (NIF): B66696006 
EMPRESA: SANITEC REHABILITACIO, SL 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 13:54h 
Núm. de Registre: E/000074-2019 
Identificador (NIF): B64965759 
EMPRESA: ISEOVA SL 

 
8. En la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar 

els acords següents:  
 

1. “La mesa acorda declarar admesos a la licitació als següents licitadors al haver 
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars:  

 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 09:20h 
Núm. de Registre: E/000071-2019 
Identificador (NIF): B64460728 
EMPRESA: RIGEL OVER, S.L. 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 13:54h 
Núm. de Registre: E/000074-2019 
Identificador (NIF): B64965759 
EMPRESA: ISEOVA SL 
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2.  La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les deficiències 

existents al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils a aquests 
efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin les deficiències observades, 
no seran admesos i es proposarà la seva exclusió del present procediment de 
licitació:  

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 09:02h 
Núm. de Registre: E/000070-2019 
Identificador (NIF): B65449183 
EMPRESA: IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de 
clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar la 
següent deficiència: 

 
- L’Annex núm. 5  aportat (declaració responsable del personal que posarà a 

disposició per a l’execució de l’obra) està parcialment complimentat. En 
concret, manca designar a un tècnic per a la posició de topògraf segons 
consta a la clàusula 6.2 i 10.1.4 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 

 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 12:05h 
Núm. de Registre: E/000072-2019 
Identificador (NIF): B59096107 
EMPRESA: CATALANA DE INVERSION Y CONSTRUCCION TRES, SL 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de 
clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar la 
següent deficiència: 

- S’ha detectat una possible incongruència en la informació declarada a 
l’Annex núm. 6 aportat en relació amb la subcontractació que procedeix 
aclarir.  

 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 13:40h 
Núm. de Registre: E/000073-2019 
Identificador (NIF): B66696006 
EMPRESA: SANITEC REHABILITACIO, SL 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de 
clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les 
següents deficiències: 
 

- El DEUC aportat està parcialment complimentat. Manca respondre a totes 
les qüestions de l’apartat C (motius referits a la insolvència, els conflictes 
d’interessos o la falta professional) de la part II (motius d’exclusió) del 
DEUC. 

- S’ha detectat una discordança en la documentació aportada en relació 
amb la subcontractació: en el DEUC s’indica que no té la intenció de 
subcontractar cap part de l’obra mentre que en l’annex núm. 6 presentat es 
declara que té previst subcontractar els treballs d’aglomerat, identificat 
l’empresa a qui té previst subcontractar-los.  

 
Tal i com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a 
terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte te l’eina Sobre Digital, mitjançant 
la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces indicades, amb l’enllaç per 
a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a l’eina de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
Desenvolupament de la sessió  
 

1. L’objecte de la sessió és la qualificació de les esmenes rebudes a la 
documentació presentada en el sobre A així com la seva acceptació i/o rebuig, 
per optar a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes Projecte de 
Substitució i millora del col·lector d’aigües residuals a l’Avinguda Mil·lenari entre 
el carrer Dotze d’Octubre i l’Avinguda de Can Batllori per part de les empreses 
següents:  

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 09:02h 
Núm. de Registre: E/000070-2019 
Identificador (NIF): B65449183 
EMPRESA: IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED, considerant-se a 
tal efecte suficient i correcta l’esmena presentada. El licitador aporta l’Annex 5 
degudament complimentat identificant al tècnic que designen per a la posició de 
topògraf.  

 

Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 12:05h 
Núm. de Registre: E/000072-2019 
Identificador (NIF): B59096107 
EMPRESA: CATALANA DE INVERSION Y CONSTRUCCION TRES, SL 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED, considerant-se a 
tal efecte suficient i correcta l’esmena presentada. El licitador ha aclarit la 
informació declarada en relació amb la subcontractació, aportant de nou l’Annex 
núm. 6 així com currículum vitae i DEUC degudament subscrit pel tècnic 
designat com a topògraf.   
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 13:40h 
Núm. de Registre: E/000073-2019 
Identificador (NIF): B66696006 
EMPRESA: SANITEC REHABILITACIO, SL 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED, considerant-se a 
tal efecte suficient i correcta l’esmena presentada. El licitador aporta el DEUC 
degudament complimentat, havent respost a totes les qüestions de l’apartat C de 
la segona part del formulari i ha aclarit que la informació que constava al DEUC 
relatiu a la subcontractació era errònia, confirmant que subcontractarà els 
treballs d’aglomerat que suposen un 16% de subcontractació respecte de l’import 
total de l’obra i identificant l’empresa a qui té previst subcontractar-los.  
 

2. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació considera 
esmenades les deficiències detectades en els sobres A i, en conseqüència, 
admetre als licitadors següents:  
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Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 09:02h 
Núm. de Registre: E/000070-2019 
Identificador (NIF): B65449183 
EMPRESA: IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 12:05h 
Núm. de Registre: E/000072-2019 
Identificador (NIF): B59096107 
EMPRESA: CATALANA DE INVERSION Y CONSTRUCCION TRES, SL 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 11/04/2019 a les 13:40h 
Núm. de Registre: E/000073-2019 
Identificador (NIF): B66696006 
EMPRESA: SANITEC REHABILITACIO, SL 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SR. EMILI GALISTEO RODRÍGUEZ 
President 

 
 
 
 
 
 
 
SR. JOSÉ ANTONIO MOLINA 
Vocal 

 
 
 
 
 
SR. ROGER PAGÈS BARGALLÓ 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
SR. JOAN CARLES LÓPEZ MÉNDEZ 
Secretari 


