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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A 
DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT 
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS 
SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL D’ACCÉS A 
EDIFICIS EN TRES MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, 
TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A 
LES INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS 
GESTIONADES PER SPM VILADECANS QUALITAT SL PER 
ENCARREC DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 

 
 

 
 

  
 

  
Hi assisteixen:  
 
President: Gerent de VIQUAL Sra. Carmen Vidal Trabalón, o persona en qui 

delegui 
Vocal: Rosa Gallardo Romero, Directora de l’Àmbit de Serveis a la 

Ciutadania  o persona en qui delegui. 
Vocal:              Daniel Garcia Gasca, Cap de Mobilitat i Serveis Generals VIQUAL, o 

persona en qui delegui 
Vocal: Sr. Albert Díaz, Director Financer de Viladecans Grup d’Empreses 

Municipals, S.L., o persona en qui delegui 
Secretari: Sr. Joan Carles Lopez Mendez, Director de Serveis Jurídics i de 

Compliment Legal de Viladecans Grup d’Empreses Municipals S.L., o 
persona en qui delegui. 

 
Antecedents 

 
1. Atès que SPM Viladecans Qualitat SL gestiona diverses instal·lacions, 

equipaments i activitats per encàrrec de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant 
el Contracte Programa que el Ple Municipal va aprovar en data 28 de juliol de 
2016, per un període de quatre anys. 

2. Atès que per portar a terme la gestió d'aquestes instal·lacions i serveis resulta 
necessari disposar de personal pel control d’accés i d’altres serveis de tipus 
auxiliar, així com de taquillers/es i acomodadors/es. 

3. Atès que en data 20 de març de 2019 es va aprovar per la Consellera 
Delegada de VIQUAL la constitució i composició de la Mesa de Contractació, 
d’acord amb allò determinat a l’acord d’inici d’expedient de data 4 de febrer de 
2019. 

 
Desenvolupament de la sessió  
 

1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura del 
sobre A contenidor de la documentació administrativa general, per optar a 
l’adjudicació del contracte dels SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL 
D’ACCÉS A EDIFICIS EN TRES MODALITATS (AUXILIARS DE SERVEI, 
TAQUILLERS/ES I ACOMODADORS/ES DE SALA), PER A LES 
INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS GESTIONADES PER SPM 
VILADECANS QUALITAT SL PER ENCARREC DE L’AJUNTAMENT DE 
VILADECANS, l’anunci del qual es va publicar al Diari Oficial de la Unió 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
SERVEIS CONTROL D’ACCÉS 

EDIFICIS 

DATA 7 de maig de 2019 
 

NÚM. EXPEDIENT 
 

345/2018 
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Europea al perfil de VIQUAL integrat a la Plataforma de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya en data 2 d’abril de 2019.  
 

2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. En 
aquest sentit, s’informa que en data 12 i 17 d’abril de 2019 es va publicar, 
respectivament, al perfil de VIQUAL integrat a la Plataforma de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea, un 
anunci d’ampliació del termini de presentació de les ofertes fins al dia 3 de maig 
de 2019. 
 

3. Es procedeix mitjançant l’eina digital de la plataforma de Contractació Pública a 
l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 26/04/2019 a les 11:20 h 
Núm. de Registre: E/000013-2019 
Identificador (NIF): B65743510 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: UNION SERVICE PREVENTIVE, S.L. 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 30/04/2019a les 12:04h 
Núm. de Registre: E/000014-2019 
Identificador (NIF): B60407137 
Lots als quals es presenta: 2, 3 
EMPRESA: NARGY, S.L. 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 09:54h 
Núm. de Registre: E/000017-2019 
Identificador (NIF): B64876956 
Lots als quals es presenta: 1 
EMPRESA: INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L. 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 10:17h 
Núm. de Registre: E/000018-2019 
Identificador (NIF): B59422329 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: EMISER VALLES,SL 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 11:02h 
Núm. de Registre: E/000019-2019 
Identificador (NIF): B61098638 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: I.S.M.,S.L. 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 12:24h 
Núm. de Registre: E/000020-2019 
Identificador (NIF): B60888385 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L. 
Licitador Núm. 7:   
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Data presentació: 03/05/2019 a les 13:40h 
Núm. de Registre: E/000021-2019 
Identificador (NIF): A28517308 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: Eulen, s.a. 
 
Licitador Núm. 8:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 13:57h 
Núm. de Registre: E/000022-2019 
Identificador (NIF): B65631962 
Lots als quals es presenta: 1 i 3 
EMPRESA: Nordeste Servicios Integrales 2003 S:L:. 
 

4.  Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el 
plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, es fa 
la qualificació dels documents aportats, inclosos dins el sobre A per les 
empreses següents:   

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 26/04/2019 a les 11:20 h 
Núm. de Registre: E/000013-2019 
Identificador (NIF): B65743510 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: UNION SERVICE PREVENTIVE, S.L. 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives particulars de la present licitació, 
considerant-se a tal efecte insuficient i esmenable. 
 
El licitador no presenta cap DEUC complimentat i subscrit sinó que aporta 
un fitxer DEUC en format .xml impossible d’accedir.  

 
3.-  Documentació sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No es presenta documentació relativa a la pertinença a grup empresarial. 
 
4.- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat, si s’escau. 
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives particulars de la present licitació, 
considerant-se a tal efecte insuficient i esmenable. 
 
El licitador no ha presentat cap documentació en relació amb aquest punt. 

  

5.-  Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.-  Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau. 
 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 30/04/2019a les 12:04h 
Núm. de Registre: E/000014-2019 
Identificador (NIF): B60407137 
Lots als quals es presenta: 2, 3 
EMPRESA: NARGY, S.L. 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El DEUC està degudament complimentat per l’empresa i en ell declara que 
no té la intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers.  
 
No obstant, el DEUC presentat no consta firmat i en el mateix s’indica que 
únicament es concorre al lot 3 (acomodadors de sala) malgrat a l’eina 
digital de la plataforma de Contractació Pública consta que el licitador 
també es presenta al lot 2. Es sol·licitarà l’esmena de la manca de 
signatura i l’aclariment respecte dels lots als quals participa l’empresa. 

 
3.-  Documentació sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No es presenta documentació relativa a la pertinença a grup empresarial. 
 
4.- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat, si s’escau. 

 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives particulars de la present licitació, 
considerant-se a tal efecte insuficient i esmenable. 
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A tal efecte, adjunta declaració signada en la que s’indica que l’empresa té 
entre 50 i 250 treballadors però no acredita que la plantilla estigui integrada 
per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o l’adopció 
d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art. 2 del Reial Decret 
364/2005, de 8 d’abril (aportant, en aquest últim cas, la declaració 
d’excepcionalitat). No es considera suficient, a aquests efectes, el certificat 
aportat emès per Aura Fundació a 15 de febrer de 2017. 
 

5.-  Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.-  Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau. 
 
 

Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 09:54h 
Núm. de Registre: E/000017-2019 
Identificador (NIF): B64876956 
Lots als quals es presenta: 1 
EMPRESA: INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L. 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El DEUC està degudament complimentat i subscrit per l’empresa, 
considerant-se a tal efecte suficient i correcte. L’empresa declara, en el 
DEUC presentat, que no té la intenció de subcontractar cap part del 
contracte a tercers.  

 
3.-  Documentació sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No es presenta documentació relativa a la pertinença a grup empresarial. 
 
4.- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat, si s’escau. 

 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
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A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 3 
en la que s’indica que la seva empresa té més de 250 treballadors i acredita 
la inscripció de l’empresa en el Registre de centres especials de treball (i, 
de conformitat amb l’article 1 del Reglament de Centres Especials de 
Treball1, la totalitat de la plantilla dels CETs estan constituïdes per 
treballadors minusvàlids) i aporta una còpia del Pla d’Igualtat del grup 
Integra aplicable al licitador i l’acta d’inici de negociació d’un Pla d’Igualtat 
específic per a l’empresa licitadora. 
 

5.-  Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.-  Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau. 
 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 10:17h 
Núm. de Registre: E/000018-2019 
Identificador (NIF): B59422329 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: EMISER VALLES,SL 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El DEUC està degudament complimentat per l’empresa i en ell declara que 
no té la intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers.  
 
No obstant, el DEUC presentat no consta firmat i en el mateix s’indica que 
únicament es concorre al lot 1 (Auxiliars de Serveis, control accés) malgrat 
a l’eina digital de la plataforma de Contractació Pública consta que el 
licitador es presenta als tres lots. Es sol·licitarà aclariment respecte dels lots 
als quals participa l’empresa. 

 
3.-  Documentació sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No es presenta documentació relativa a la pertinença a grup empresarial. 

 
1 Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de 
Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido. 
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4.- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat, si s’escau. 
 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives particulars de la present licitació, 
considerant-se a tal efecte insuficient i esmenable. 

  

A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 3 
en la que s’indica que la seva empresa té entre 50 i 250 treballadors. No 
obstant, no s’acredita que la plantilla de l’empresa està integrada per un 
nombre de treballadors disminuïts superiors al 2% (en la declaració s’indica 
que aporten certificat Generalitat de registre de Centre Especial de Treball 
T00113 però no es presenta cap document).  
 

5.-  Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.-  Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau. 
 

 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 11:02h 
Núm. de Registre: E/000019-2019 
Identificador (NIF): B61098638 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: I.S.M.,S.L. 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El DEUC està degudament complimentat però no està subscrit per 
l’empresa, considerant-se a tal efecte insuficient i esmenable. L’empresa 
declara, en el DEUC presentat, que no té la intenció de subcontractar cap 
part del contracte a tercers. 
 
Tenint en compte que el procediment de licitació que ens ocupa es divideix 
en lots, el licitador no indica el lot/s respecte als quals ha presentat oferta 
(última pregunta de l’apartat A de la part II del DEUC (Informació sobre 
l’operador econòmic). S’acorda sol·licitar al licitador que confirmi que 
participa en els tres lots de la licitació segons consta a l’eina digital de la 
plataforma de Contractació Pública. 
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3.-  Documentació sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No es presenta documentació relativa a la pertinença a grup empresarial. 
 
4.- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat, si s’escau. 

 

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

  

A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 3 
en la que s’indica que la seva empresa té entre 50 i 250 treballadors i 
acredita la inscripció de l’empresa en el Registre de centres especials de 
treball (i, de conformitat amb l’article 1 del Reglament de Centres Especials 
de Treball2, la totalitat de la plantilla dels CETs estan constituïdes per 
treballadors minusvàlids). 
 

5.-  Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.-  Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau. 
 

 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 12:24h 
Núm. de Registre: E/000020-2019 
Identificador (NIF): B60888385 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L. 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El DEUC està degudament complimentat i subscrit per l’empresa, 
considerant-se a tal efecte suficient i correcte. L’empresa declara, en el 
DEUC presentat, que no té la intenció de subcontractar cap part del 
contracte a tercers.  

 
2 Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de 
Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido. 
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3.-  Documentació sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No es presenta documentació relativa a la pertinença a grup empresarial. 
 
4.- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat, si s’escau. 

 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives particulars de la present licitació, 
considerant-se a tal efecte insuficient i esmenable. 

  

A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 3 
en la que s’indica que la seva empresa té entre 50 i 250 treballadors. No 
obstant, no s’acompanya de la documentació acreditativa conforme la 
plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors 
disminuïts superiors al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures 
alternatives previstes (aporta una declaració expedida per la pròpia 
empresa i la sol·licitud del certificat de compliment de la quota de reserva). 
 

5.-  Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.-  Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau. 
 

 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 13:40h 
Núm. de Registre: E/000021-2019 
Identificador (NIF): A28517308 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: Eulen, s.a. 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El DEUC està degudament complimentat i subscrit per l’empresa, 
considerant-se a tal efecte suficient i correcte. L’empresa declara, en el 
DEUC presentat, que no té la intenció de subcontractar cap part del 
contracte a tercers.  

 
3.-  Documentació sobre grup empresarial, si s’escau 
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No es presenta documentació relativa a la pertinença a grup empresarial. 
 
4.- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat, si s’escau. 

 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives particulars de la present licitació, 
considerant-se a tal efecte insuficient i esmenable. 

  

A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 3 
en la que s’indica que la seva empresa té més de 250 treballadors i aporta 
una còpia del Pla d’Igualtat vigent entre 2016 i 2020. No obstant, no 
s’acompanya de la documentació acreditativa conforme la plantilla de 
l’empresa està integrada per un nombre de treballadors disminuïts 
superiors al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives 
previstes (aporta una declaració expedida per la pròpia empresa). 
 

5.-  Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.-  Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau. 
 
 

Licitador Núm. 8:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 13:57h 
Núm. de Registre: E/000022-2019 
Identificador (NIF): B65631962 
Lots als quals es presenta: 1 i 3 
EMPRESA: Nordeste Servicios Integrales 2003 S.L. 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El DEUC presentat NO està degudament complimentat i subscrit per 
l’empresa, considerant-se a tal efecte insuficient i esmenable. L’empresa 
declara, en el DEUC presentat, que no té la intenció de subcontractar cap 
part del contracte a tercers.  
 
En particular l’empresa no respon l’última pregunta de l’apartat A de la part 
II del DEUC (“Informació sobre l’operador econòmic”) relativa als lots als 
quals es presenta.  
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3.-  Documentació sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No es presenta documentació relativa a la pertinença a grup empresarial. 
 
4.- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat, si s’escau. 

 

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

  

A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 3 
en la que s’indica que la seva empresa té menys de 50 treballadors. 
 

5.-  Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.-  Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau. 
 

A C O R D S 
 
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. 3:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 09:54h 
Núm. de Registre: E/000017-2019 
Identificador (NIF): B64876956 
Lots als quals es presenta: 1 
EMPRESA: INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L. 
 

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: 26/04/2019 a les 11:20 h 
Núm. de Registre: E/000013-2019 
Identificador (NIF): B65743510 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: UNION SERVICE PREVENTIVE, S.L. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar 
les següents deficiències:   
 

- Manca presentar el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 
degudament complert i subscrit pel licitador. 

- Manca aportar, degudament complimentada, la declaració responsable 
adjunta al Plec de Clàusules Administratives Particulars com a Annex 
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núm. 3 i aportar, en el seu cas, la documentació acreditativa conforme 
la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors 
disminuïts superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures 
alternatives previstes en l’art. 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril i, 
si s’escau, el Pla d’Igualtat. 
 

Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 30/04/2019a les 12:04h 
Núm. de Registre: E/000014-2019 
Identificador (NIF): B60407137 
Lots als quals es presenta: 2, 3 
EMPRESA: NARGY, S.L. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar 
les següents deficiències:   
 

- Manca presentar el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 
degudament subscrit pel licitador (el DEUC presentat no consta firmat). 

- Manca aclarir a quins lots es presenta l’empresa (en el DEUC aportat 
declaren que únicament concorren al lot 3 però a l’eina digital de la 
Plataforma de Contractació Pública consta que també es presenta al lot 
2).  

- Manca acreditar que la plantilla de l’empresa està integrada per un 
nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció 
d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art. 2 del Reial 
Decret 364/2005 (aportant també, en aquest últim cas, la declaració 
d’excepcionalitat).” 

 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 10:17h 
Núm. de Registre: E/000018-2019 
Identificador (NIF): B59422329 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: EMISER VALLES,SL 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar 
les següents deficiències:   
 

- Manca presentar el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 
degudament subscrit pel licitador (el DEUC presentat no consta firmat). 

- Manca aclarir a quins lots es presenta l’empresa (en el DEUC aportat 
declaren que únicament concorren al lot 1 però a l’eina digital de la 
Plataforma de Contractació Pública consta que també es presenta als 
demés lots 2 i 3). 

- Manca acreditar que la plantilla de l’empresa està integrada per un 
nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció 
d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art. 2 del Reial 
Decret 364/2005 (aportant també, en aquest últim cas, la declaració 
d’excepcionalitat). L’empresa declara que aporta certificat Generalitat 
de registre de Centre Especial de Treball T00113 però no aporta cap 
document amb aquest contingut. 

 
Licitador Núm. 5:   
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Data presentació: 03/05/2019 a les 11:02h 
Núm. de Registre: E/000019-2019 
Identificador (NIF): B61098638 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: I.S.M.,S.L. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar 
les següents deficiències:   
 

- Manca presentar el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 
degudament complimentat i subscrit pel licitador (el DEUC presentat no 
consta firmat). En concret, manca per confirmar que l’empresa presenta 
oferta per a tots els lots segons consta a l’eina digital de la Plataforma 
de Contractació Pública (l’empresa no ha respost l’última pregunta de 
l’apartat A de la part II del DEUC “Informació sobre l’operador 
econòmic” relativa als lots). 

 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 12:24h 
Núm. de Registre: E/000020-2019 
Identificador (NIF): B60888385 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar 
les següents deficiències:   
 

- Manca acreditar que la plantilla de l’empresa està integrada per un 
nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció 
d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art. 2 del Reial 
Decret 364/2005 (aportant també, en aquest últim cas, la declaració 
d’excepcionalitat). No es considera suficient, a aquests efectes la 
declaració aportada (al estar expedida per la pròpia empresa) ni la 
sol·licitud d’emissió del certificat de compliment de la quota de reserva. 
 

Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 13:40h 
Núm. de Registre: E/000021-2019 
Identificador (NIF): A28517308 
Lots als quals es presenta: 1, 2 i 3 
EMPRESA: Eulen, s.a. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar 
les següents deficiències:   
 

- Manca acreditar que la plantilla de l’empresa està integrada per un 
nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció 
d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art. 2 del Reial 
Decret 364/2005 (aportant també, en aquest últim cas, la declaració 
d’excepcionalitat). No es considera suficient, a aquests efectes la 
declaració aportada (al estar expedida per la pròpia empresa). 
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Licitador Núm. 8:   
Data presentació: 03/05/2019 a les 13:57h 
Núm. de Registre: E/000022-2019 
Identificador (NIF): B65631962 
Lots als quals es presenta: 1 i 3 
EMPRESA: Nordeste Servicios Integrales 2003 S:L:. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar 
les següents deficiències:   
 

- Manca presentar el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 
degudament complimentat i subscrit pel licitador. En concret, manca per 
confirmar que l’empresa presenta oferta als lots 1 i 3 segons consta a 
l’eina digital de la Plataforma de Contractació Pública (el licitador no ha 
respost a l’última pregunta de l’apartat A de la part II del DEUC 
“Informació sobre l’operador econòmic” relativa als lots). 

 
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. 
 
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. 

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

 

 
 
 
 
Sra. Carmen Vidal Trabalón  
Presidenta 

 
 
 
 
Sra.  Rosa Gallardo Romero 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Daniel Garcia Gasca 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Albert Díaz Menendez 
Vocal 

 
 
 
 
Sr.  Joan Carles Lopez Mendez 
Secretari   

 


