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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ 
SOBRE A DE CONTRACTACIÓ PER 
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DEL 
SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA CORRESPONENT 
A LES OBRES D’URBANITZACIÓ NECESSÀRIES 
PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE 
LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL “SECTOR 
LLEVANT” A VILADECANS 

 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
Hi assisteixen:   
  
 
PRESIDENT: Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED, o persona 

en qui delegui. 
VOCAL: Enric Serra del Castillo, Director de l'Àrea de Planificació 

Territorial Àmbit  de Transició Ecològica i de Promoció de 
la Ciutat, o persona en qui delegui. 

VOCAL: Albert García Menéndez, Cap del Departament Financer 
de VIGEM, o persona en qui delegui. 

VOCAL: Àlex Escámez García, Tècnic designat per VIMED, o 
persona en qui delegui. 

VOCAL: Maria Eugènia Gilabert, Tècnica designada per  VIMED, o 
persona en qui delegui. 

SECRETARI: Joan Carles López Méndez, Gerent de Viladecans, Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui 
delegui. 

 
 

 
Antecedents 

  
 

1. Atès que en data 24 de juliol 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 15 de juliol de 2019. 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura del 

sobre. A de documentació administrativa general, per optar a la licitació del 
contracte privat de contractació del servei de direcció d’obra de les obres 
d’urbanització necessàries pel desenvolupament urbanístic de la MMPP del 
Sector Llevant, al terme municipal de Viladecans, l’anunci del qual es va 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 
DIRECCIÓ D’OBRA OBRES 

D’URBANITZACIÓ LLEVANT 

DATA 1 d’octubre de 2019 
 

CODI PROJECTE 
 

049/FP14/017 
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publicar en  la plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de 
Catalunya en el perfil del contractant en data 30/07/2019. 

 
2.  Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. 
 
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: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E-000097-2019 
Identificador: A28345577 
EMPRESA: SGS TECNOS, S.A. 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000098-2019 
Identificador: B60452430 
EMPRESA: DOPEC, S.L. 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000099-2019 
Identificador: B85097962 
EMPRESA: UTE EPTISA-PAYMACOTAS CATALUNYA 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000100-2019 
Identificador: B66263849 
EMPRESA: PROIDO CONSULTORS, S.L. 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000101-2019 
Identificador: B60907037 
EMPRESA: ENGINYERIA REVENTÓS 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000102-2019 
Identificador: B66113457 
EMPRESA: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP 
 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000103-2019 
Identificador: B64168933 
EMPRESA: SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 
 
Licitador Núm. 8:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000104-2019 
Identificador: A28171288 
EMPRESA: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 
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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 pels licitadors 
següents:   

 
 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E-000097-2019 
Identificador: A28345577 
EMPRESA: SGS TECNOS, S.A. 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte insuficient i incorrecte. 
  
A tal efecte es requerirà al licitador per tal de que presenti el document 
DEUC del subcontractista, Actium Patrimoni Cultural, correctament 
complimentat, amb especial atenció a l’apartat VI de declaracions finals, on 
el subcontractista ha de signar digitalment el document. 
 
 

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Director d’Obra 
proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
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 El licitador presenta les certificacions emeses per l’òrgan competent del 
sector públic. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
5.- Declaració responsable sobre equip personal i mitjans humans el 

licitador es compromet a posar a disposició de la Direcció d’Obra. 
 
El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat, adjuntant els 
currículums vitae dels membres de l’equip tècnic designades a l’efecte.  

 
 

6.-  Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
7.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 7 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa de més de 250 treballadors, aportant còpia del pla 
d’igualtat i resolució de la Generalitat de Catalunya de data 12 d’abril de 
2006 d’atorgament de subvenció per a la contractació indefinida d’una 
persona que desenvolupi les tasques d’Agent per a la Igualtat dins 
l’empresa. 

 
  

8.- Previsió de subcontractació 
 

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

  

A tal efecte, adjunta declaració signada en la que s’indica que el licitador té 
previst subcontractar un 2,5% del total del pressupost del projecte amb 
l’ampresa Actium Patrimoni Cultural, S.L., adjuntant la carta de compromís 
de col·laboració emesa per Actium i el currículum del tècnic destinat a 
l’execució dels treballs. 

  

 
9.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 9 correctament 
complimentat. 
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10.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 
s’inclouen al RELI. 

 
  El licitador presenta l’annex 10 correctament complimentant especificant 

aquells documents que no es troben correctament actualitzats al RELI i 
aportant còpia dels mateixos a efectes de justificar estar al corrent de les 
seves obligacions tributàries i laborals juntament amb la còpia del document 
justificatiu d’existència d’una pòlissa d’assegurança per import 3.000.000,00 
€ vigent fins al 31 de desembre de 2019. 

 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte 

 
 

Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000098-2019 
Identificador: B60452430 
EMPRESA: DOPEC, S.L. 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se 
insuficient i incorrecte. 
  
A tal efecte es requerirà al licitador per tal de que presenti el document 
DEUC correctament complimentat, amb especial atenció a la part I apartat 
D on es consulta si el licitador té intenció de subcontractar alguna part del 
contracte, donat que el licitador ha indicat que no, però d’altra banda ha 
adjuntat els DEUC de quatre professionals autònoms i tres empreses. 
 
 

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
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4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Director d’Obra 
proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 El licitador presenta les certificacions emeses per l’òrgan competent del 

sector públic. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
5.- Declaració responsable sobre equip personal i mitjans humans el 

licitador es compromet a posar a disposició de la Direcció d’Obra. 
 

El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat, adjuntant els 
currículums vitae dels membres de l’equip tècnic designades a l’efecte.  

 
 

6.-  Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
7.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 7 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50. 

 
  

8.- Previsió de subcontractació 
 

La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIMED  en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte insuficient i incorrecte. 

  

A tal efecte, es requerirà al licitador per tal de que presenti l’annex 8 
correctament complimentat d’acord amb la informació continguda en els 
Deucs, segons els quals, està prevista la subcontractació de quatre 
professionals autònoms i tres empreses.  

  

 
9.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 9 correctament 
complimentat. 
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10.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 10 correctament complimentant especificant 

aquells documents que no es troben correctament actualitzats al RELI i 
aportant còpia dels mateixos. 

 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte 

 
 

Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000099-2019 
Identificador: B85097962 
EMPRESA: UTE EPTISA-PAYMACOTAS CATALUNYA 
 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se suficient i 
correcte. 
  
Ambdues empreses declaren que sí subcontractaran part dels treballs a 
realitzar i adjunten en l’annex 8 de subcontractació, els DEUC de les 
empreses subcontractistes proposades.  
 
 

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives junt amb les certificacions 
emeses pels òrgans de contractació. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
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4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Director d’Obra 
proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 El licitador presenta les certificacions emeses per l’òrgan competent del 

sector públic. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
5.- Declaració responsable sobre equip personal i mitjans humans el 

licitador es compromet a posar a disposició de la Direcció d’Obra. 
 

El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat, adjuntant els 
currículums vitae dels membres de l’equip tècnic designades a l’efecte.  

 
 

6.-  Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
7.-  Compliment de mesures socials 

  

 Eptisa presenta l’annex 7 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors d’entre 50 i 250 treballadors 
i aporta una declaració signada en la qual informa de què la companyia 
s’ha acollit a les mesures alternatives imposades per la llei 13/1982. 

 

 Paymacotas Catalunya presenta l’annex 7 correctament complimentat 
informant de què la seva empresa té un número de treballadors 
inferior a 50 i per tant queda exempt de l’aplicació de la normativa 
aplicable conforme a la llei 13/1982. 

 
  

8.- Previsió de subcontractació 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, donat que el licitador presenta l’annex 8 correctament 
complimentat designant la subcontractació dels treballs de jardineria i rec al 
Sr. Josep Consola i Serra i els treballs de prospecció, arqueologia i 
intervencions sobre el patrimoni al Sr. Antoni Rigo dels quals s’adjunta el 
DEUC. 

  
   

 
9.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 



  
ACTA D’BERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A LICITACIÓ DIRECCIÓ D’OBRA LLEVANT 

 
  Pàg.  9 de 23 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 9 correctament 
complimentat. 
 

 
10.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 10 correctament complimentant especificant 

aquells documents que no es troben correctament actualitzats al RELI i 
aportant còpia dels mateixos. 

 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte 

 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000100-2019 
Identificador: B66263849 
EMPRESA: PROIDO CONSULTORS, S.L. 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

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

 
3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 

 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives junt amb les certificacions 
emeses pels òrgans de contractació. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
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4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Director d’Obra 

proposat 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives, adjuntant les certificacions 
emeses per l’òrgan competent del sector públic. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
5.- Declaració responsable sobre equip personal i mitjans humans el 

licitador es compromet a posar a disposició de la Direcció d’Obra. 
 

El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat, adjuntant els 
currículums vitae dels membres de l’equip tècnic designades a l’efecte.  

 
 

6.-  Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
7.-  Compliment de mesures socials 

  

 Eptisa presenta l’annex 7 correctament complimentat, informant de què 

l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50 i per tant 
queda exempt de l’aplicació de la normativa aplicable conforme a la 
llei 13/1982. 

 
  

8.- Previsió de subcontractació 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, donat que el licitador presenta l’annex 8 sense indicant 
que no tenen previst subcontractar els treballs, d’acord amb allò declarat al 
DEUC.  

   

 
9.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 9 correctament 
complimentat. 
 

 
10.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
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  El licitador presenta l’annex 10 correctament complimentant especificant 

aquells documents que no es troben correctament actualitzats al RELI i 
aportant còpia dels mateixos. 

 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000101-2019 
Identificador: B60907037 
EMPRESA: ENGINYERIA REVENTÓS 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El licitador presenta el DEUC complimentat indicant que subcontractarà part 
dels treballs amb les empreses Teixidor Topografia, S.L. i DAC-Enviro, S.L. 
En l’annex 5 de determinació de l’equip tècnic, el licitador menciona fins a 
tres professionals autònoms que es comprometen a formar part de l’equip 
tècnic proposat pel licitador però no s’ha aportat el document DEUC de 
cadascun d’ells ni s’ha indicat aquestes referències en l’apartat de 
designació de la previsió de subcontractació del document.  
 
La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIMED en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se 
insuficient i esmenable. 
A aquest efecte es requerirà al licitador per tal de que presenti els 
documents DEUC dels professionals autònoms detallats en l’annex 5 
d’equip de treball (Ll.P.M., J.B.L., I.P.B. i H.A.C) 
  

 
3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 

 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 
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A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta, en cas de resultar adjudicatari del servei de Direcció d’Obra 
objecte de licitació, serà requerida la documentació acreditativa 
(certificacions) de la solvència tècnica declarada pel licitador. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Director d’Obra 
proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives, sense adjuntar les 
certificacions emeses per l’òrgan competent del sector públic. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta, en cas de resultar adjudicatari del servei de Direcció d’Obra 
objecte de licitació, serà requerida la documentació acreditativa 
(certificacions) de la solvència tècnica declarada pel licitador. 

 
 
5.- Declaració responsable sobre equip personal i mitjans humans el 

licitador es compromet a posar a disposició de la Direcció d’Obra. 
 

El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat, adjuntant els 
currículums vitae dels membres de l’equip tècnic designades a l’efecte.  
Respecte al treballador H.A.C. el CV no està correctament actualitzat, 
mancant la informació laboral des de 2017 fins a l’actualitat.  
 
A tal efecte, es procedirà al requeriment del Currículum Vitae degudament 
actualitzat del treballador H.A.C. juntament amb el document DEUC en cas 
de que sigui preceptiu d’acord amb els requisits establerts en el PCAP.  
 
 

6.-  Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
7.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 7 degudament complimentat indicant que 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50 i per tant no 
aplica l’adopció de mesures previstes en el Reial Decret 364/2005 de 8 
d’abril. 

 
  

8.- Previsió de subcontractació 
 

La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIMED  en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte insuficient i esmenable. El licitador ha presentat l’annex 8 
complimentant indicant que tenen previst subcontractar els treballs de 
topografia i jardineria i rec, d’acord amb allò declarat al DEUC i aporta els 
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documents DEUC d’ambdós subcontractistes, però no aporta els DEUC 
dels diferents treballadors autònoms que ha determinat en l’annex 5 d’equip 
de treball. 
 
A aquest efecte es requerirà al licitador per tal de que presenti l’annex 8 
correctament complimentat, incloent els treballadors liberals/ autònoms 
designats a l’annex 5 i aportant el document DEUC de cadascun d’ells. 

   

 
9.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 9 correctament 
complimentat. 
 

 
10.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 10 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000102-2019 
Identificador: B66113457 
EMPRESA: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El licitador presenta el DEUC complimentat indicant que no té previst 
subcontractar cap part dels treballs objecte de licitació i especificant que 
aquest disposa d’una assegurança per riscos professionals per import de 
13.000.000,00 euros. 
 



  
ACTA D’BERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A LICITACIÓ DIRECCIÓ D’OBRA LLEVANT 

 
  Pàg.  14 de 23 

La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIMED en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació donat que la declaració 
de subcontractació del DEUC és contraria a la declaració emesa en l’annex 
8 de subcontractació, d’acord amb el qual està previst que es realitzi la 
subcontractació dels treballs d’arqueologia, considerant-se insuficient i 
esmenable. 
 
A tal efecte, es requerirà al licitador per tal de que presenti el document 
DEUC correctament complimentat. 

 
 
3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 

 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives junt amb les certificacions 
emeses pels òrgans de contractació. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Director d’Obra 
proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives, adjuntant les certificacions 
emeses per l’òrgan competent del sector públic. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
5.- Declaració responsable sobre equip personal i mitjans humans el 

licitador es compromet a posar a disposició de la Direcció d’Obra. 
 

El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat, adjuntant els 
currículums vitae dels membres de l’equip tècnic designades a l’efecte.  
Respecte al tècnic  J.C.S. no consta la relació laboral per compte aliè amb 
Bac Engineering. En cas de tractar-se d’un treballador autònom, serà 
necessari que el licitador aporti el document DEUC del tècnic proposat.  
 
A tal efecte, es procedirà al requeriment del licitador per tal de que aclari la 
relació contractual amb el treballador J.C.S., i en cas de ser preceptiu, 
aporti els documents DEUC correctament complimentats.  
 
 

6.-  Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
7.-  Compliment de mesures socials 
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 El licitador presenta l’annex 7 degudament complimentat indicant que 
l’empresa disposa d’un número de treballadors d’entre 50 i 250 
treballadors, aportant resolucions de qualificació del grau de disminució de 
varis treballadors.  

 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 

  
8.- Previsió de subcontractació 

 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. 
En cas que el licitador confirmi que el treballador J.C.S. no forma part de la 
plantilla de treballadors d’aquest, serà necessari que el licitador modifiqui 
l’annex 8 de subcontractació i inclogui aquesta previsió juntament amb el 
document DEUC de l’esmentat professional tècnic.   

   

 
9.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 9 correctament 
complimentat. 
 

 
10.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 10 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000103-2019 
Identificador: B64168933 
EMPRESA: SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 
 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
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A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El licitador presenta el DEUC complimentat indicant que té previst 
subcontractar amb les empreses Asimetrix, Catarqueolegs, S.L. i Fernando 
LaFuente part dels treballs objecte de licitació. 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se suficient i 
correcta. 
 

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives, en cas de resultar 
adjudicatari del servei de Direcció d’Obra objecte de licitació, serà requerida 
la documentació acreditativa (certificacions) de la solvència tècnica 
declarada pel licitador. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Director d’Obra 
proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives, sense adjuntar les 
certificacions emeses per l’òrgan competent del sector públic. En cas de 
resultar adjudicatari del servei de Direcció d’Obra objecte de licitació, serà 
requerida la documentació acreditativa (certificacions) de la solvència 
tècnica declarada pel licitador. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
5.- Declaració responsable sobre equip personal i mitjans humans el 

licitador es compromet a posar a disposició de la Direcció d’Obra. 
 

El licitador presenta l’annex 5 complimentat, en el qual s’indica que el 
Director d’Obra proposat, Sr. C.R, disposa d’una experiència mínima en 
càrrecs similars al d’objecte de licitació de 10 anys.  
De l’anàlisi del currículum vitae aportat del tècnic en qüestió, es desprèn 
que aquest ha efectuat tasques com a Director d’Obra des d’agost de 2017 
fins a l’actualitat, no podent-se considerar la resta de posicions descrites en 
el CV anàlogues a les d’objecte de licitació i per tant no pot acreditar-se que 
aquest disposi del mínim d’anys d’experiència requerida en el plec de 
clàusules administratives per a la realització de les tasques descrites com a 
Director d’Obra. 
 
A tal efecte, es procedirà al requeriment del licitador per tal de que aporti 
les consideracions que estimi oportunes per tal d’aclarir la situació o bé 
proposi el nomenament d’un altre Director d’Obra que sí compleixi amb els 
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requisits d’experiència mínima i solvència tècnica descrites en el plec de 
clàusules administratives.  

 
6.-  Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
7.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 7 degudament complimentat indicant que 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50 i per tant no 
aplica l’adopció de mesures previstes en el Reial Decret 364/2005 de 8 
d’abril. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 

  
8.- Previsió de subcontractació 

 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. 
El licitador ha presentat els DEUC de les tres empreses subontractistes 
proposades correctament complimentats. 
 
A aquest efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta.  

   

 
9.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 9 correctament 
complimentat. 
 

 
10.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 10 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
 
Licitador Núm. 8:   
Data presentació: 30/09/2019 
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Núm. de Registre: E/000104-2019 
Identificador: A28171288 
EMPRESA: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El licitador presenta el DEUC complimentat indicant que té previst 
subcontractar amb les empreses ATICS les tasques arqueològiques, 
Geomap estudiós els treballs de topografia i Envers Environment Services 
els treballs de jardineria objecte de licitació. 
El licitador especifica en el document, que disposa d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals de 12.000.000,00 euros. 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se suficient i 
correcta. 
 
 

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives i aporta certificació emesa 
per l’òrgan de contractació acreditativa de la mateixa. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Director d’Obra 
proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives, aportant la certificació 
emesa per l’òrgan de contractació acreditativa de la mateixa. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
5.- Declaració responsable sobre equip personal i mitjans humans el 

licitador es compromet a posar a disposició de la Direcció d’Obra. 
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El licitador presenta l’annex 5 complimentat, juntament amb els CV dels 
membres de l’equip tècnic designat.  
 
 

6.-  Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
7.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 7 degudament complimentat indicant que 
l’empresa disposa d’un número de treballadors superior a 250 treballadors i 
aporta la declaració responsable informant de que mitjançant resolució de 
data 25/04/2016 es va declarar el caràcter excepcional de l’esmentada 
empresa, amb la conseqüent obligació d’adoptar mesures alternatives 
previstes en la regulació. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 

  
8.- Previsió de subcontractació 

 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. 
El licitador ha presentat els DEUC de les tres empreses subcontractistes 
proposades correctament complimentats. 
 
A aquest efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta.  

   

 
9.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 9 correctament 
complimentat. 
 

 
10.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 10 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
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A C O R D S 

 
1.  La mesa acorda declarar exclosos provisionalment als següents licitadors, 

atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils per a esmenar les deficiències 
existents al sobre A:   

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E-000097-2019 
Identificador: A28345577 
EMPRESA: SGS TECNOS, S.A. 

 
 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 
 

 
1. Manca adjuntar el document DEUC del subcontractista Actium Patrimoni 

Cultural correctament complimentat, en especial pel que fa referència a 
l’apartat VI de declaracions finals, on el subcontractista ha de signar 
digitalment el document. 
 

 
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. 
 

 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000098-2019 
Identificador: B60452430 
EMPRESA: DOPEC, S.L. 

 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 
 

 
1. S’haurà de modificar el document DEUC indicant que el licitador sí té 

previsió de subcontractar part dels treballs a executar i identificar quins 
són, donat que aquest ha aportat d’altra banda, els DEUC de quatre 
professionals autònoms i tres empreses.  
 

 
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 té l’eina Sobre 
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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 través de l’eina de la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000101-2019 
Identificador: B60907037 
EMPRESA: ENGINYERIA REVENTÓS 

 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 
 

 
1. Manca indicar en el document DEUC del licitador, la previsió de 

subcontractació dels tres professionals autònoms que consten en 
l’annex 5 de designació de l’equip de treball (Ll.P.M., J.B.L., I.P.B., i 
H.A.C.) 

2. Manca adjuntar el document DEUC dels tres professionals autònoms 
designats en l’annex 5 d’equip de treball  

3. Manca aportar el currículum vitae del Sr. H.A.C. degudament actualitzat, 
donat que en el mateix només hi figura informació fins a l’agost de 2017. 
En cas de que aquest efectuï els treballs com a treballador liberal/ 
autònom, serà necessari que s’aporti el document DEUC degudament 
complimentat.  

4. Manca aportar l’annex 8 de previsió de subcontractació correctament 
complimentat incloent els treballadors liberals/autònoms designats en 
l’annex 5 i aportant el document DEUC de cadascun d’ells. 
 

 
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. 
 
 

Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000102-2019 
Identificador: B66113457 
EMPRESA: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP 
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 
 

 
1. Existeix incongruència entre la declaració realitzada en el document 

DEUC, d’acord amb la qual no existeix previsió de subcontractació i 
l’annex 8 en el qual es preveu la subcontractació dels serveis 
d’arqueologia. Serà necessari que el licitador modifiqui el document 
DEUC informant de la previsió de subcontractació. 

2. Aclarir la relació laboral amb el treballador J.C.S., donat que de la 
informació compresa en l’annex 5 i el currículum vitae aportat, no es 
desprèn cap referència a que l’esmentat tècnic estigui contractat pel 
licitador. En cas de tractar-se d’un treballador autònom, serà necessari 
que el licitador presenti el corresponent document DEUC degudament 
complimentat i modifiqui la informació que conté l’annex 8 de previsió de 
subcontractació. 
 

 
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. 
 
 
 

Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 30/09/2019 
Núm. de Registre: E/000103-2019 
Identificador: B64168933 
EMPRESA: SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 

 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 
 

 
1. Existeix incongruència entre la informació declarada en l’annex 5 

d’equip tècnic i la informació que es desprèn del currículum vitae del 
treballador Sr. C.R. (Director d’Obra). Donat que en l’annex hi consta 
una experiència mínima en treballs similars de 10 anys però en el 
currículum vitae únicament se’n declara que aquest ha efectuat tasques 
com a Director d’Obra des d’agost de 2017, no podent-se considerar la 
resta de posicions descrites en el CV, com a anàlogues a les de 
l’objecte de licitació. 
 
A aquest objecte, serà necessari que el licitador aclareixi o aporti la 
documentació complementaria que estimi adient o bé procedeixi al 
nomenament d’un altre Director d’Obra que compleixi amb els requisits 
determinats en el plec de clàusules administratives als efectes 
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d’acreditar la disposició de la solvència tècnica requerida per tal de 
poder participar en la present licitació. 

 
 
 
 
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. ENRIC SERRA DEL CASTILLO 
Vocal 

 
 
 
 
 
SR. ALBERT DÍAZ MENÉNDEZ 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
SR. ÀLEX ESCÁMEZ 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
SRA. Mª EUGÈNIA GILABERT 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
SR. JOAN CARLES LÓPEZ MÉNDEZ 
Secretari 


