
 

 
OBERTURA PÚBLICA SOBRE C (OFERTA ECONÒMICA) – DIRECCIÓ D´OBRA CORRESPONENT A LES OBRES NECESSÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA 

MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL “ SECTOR LLEVANT” EN VILADECANS 

  Pàg 1 de 9 

ACTA OBERTURA SOBRE C  
(PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS) –  

 
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA 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: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED. 
Vocal: Sr. Enric Serra i del Castillo, Director de l’Àrea de Planificació Territorial, 

àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de 
Viladecans. 

Vocal: Sra. Mª Eugènia Gilabert, Tècnica designada per VIMED 
Vocal: Sr. Alex Escamez Garcia, Tècnic designat per VIMED 
Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 

d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 
Secretari: Sr. Joan Carles López Méndez, Gerent del Grup d’Empreses Municipals de 

Viladecans, S.L. 
 
 
Antecedents 
 
1. Atès que en data 30 de juliol de 2019 es va publicar, al Diari Oficial de la Unió Europea 

(“DOUE”) i al perfil de SPM Viladecans Mediterrània, S.L. (“VIMED”) integrat a la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”), l’anunci de 
licitació del procediment obert per la contractació del servei de direcció d´obra corresponent a 
les obres necessàries per al desenvolupament urbanístic de la modificació del pla parcial “ 
Sector Llevant” en Viladecans. 

  
2. Atès que en data 1 d´octubre del 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 interessat en optar a l’adjudicació del 
contracte del servei de direcció d´obra corresponent a les obres necessàries per al 
desenvolupament urbanístic de la modificació del pla parcial “ Sector Llevant” en Viladecans. 

 
 

3. Les següents empreses van presentar oferta a la 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. 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
DIRECCIÓ D’OBRA OBRES D’URBANITZACIÓ 

LLEVANT 

DATA 
31 de gener del 
2020 

NÚM.  
EXPEDIENT 

049/FP14/017 
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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. 

 
 
 

4. En la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar els acords 
següents:   

 

 
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 
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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 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  
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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 

 
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 
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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 d’acreditar 
la disposició de la solvència tècnica requerida per tal de poder participar en 
la present licitació. 

 
 
5. Atès que en data 10 d´octubre del 2019 la Mesa de Contractació es reunió per obrir i qualificar 

les esmenes rebudes a la documentació presentada al sobre A així com la seva acceptació i/o 
rebuig, per optar a l’adjudicació del contracte del servei de direcció d´obra corresponent a les 
obres necessàries per al desenvolupament urbanístic de la modificació del pla parcial “ Sector 
Llevant” en Viladecans. A la vista de la documentació presentada, la Mesa considerà 
esmenades totes les deficiències i mancances detectades en el sobre A i, en conseqüència, 
va acordar admetre com a licitadors a les empreses següents:  

 
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. 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 



 

 
OBERTURA PÚBLICA SOBRE C (OFERTA ECONÒMICA) – DIRECCIÓ D´OBRA CORRESPONENT A LES OBRES NECESSÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA 

MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL “ SECTOR LLEVANT” EN VILADECANS 

  Pàg 6 de 9 

EMPRESA: SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 
 
 
6. Atès que en data 10 d´ octubre de 2019 la Mesa de Contractació es reuní per obrir els sobres 

B (contenidors de les referències tècniques) presentats pels licitadors admesos a la licitació 
de referència. L’obertura es realitzà sense incidències, constatant-se que els sobres B incloïen 
la documentació tècnica exigida sense entrar a analitzar si era correcta i suficient ni valorar-ne 
el seu contingut.  

 
7. Atès en sessió de data 28 de gener del 2020 la Mesa de Contractació va emetre una proposta 

de valoració dels sobres B en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor previstos al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb l’informe tècnic de 20 de 
novembre del 2020, i va adoptar els acords següents: 

 
8. Atès que en data 29 de gener del 2020 l’Òrgan de Contractació va ratificar la proposta de 

valoració dels sobres B emesa per la Mesa de Contractació resolent: 
 

 
 

PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de 
valoració dels sobres B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa per la 
Mesa de contractació a data 28 de gener del 2020 en el procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte del servei de direcció d´obra corresponent a les obres 
necessàries per al desenvolupament urbanístic de la modificació del pla parcial “ 
Sector Llevant” en Viladecans, de la qual s’extreu que, en ordre decreixent, la 
puntuació dels licitadors en criteris avaluables mitjançant judici de valor  és la següent:  

 
     

 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

7 SBS SIMON I BLANCO S.L.P. 38,00 1 

6 
BAC ENGINEERING 
CONSULTANCY GROUP S.L 

34,50 2 

2 DOPEC S.L 33,50 3 

3 UTE EPTISA-PAYMACOTAS  33,00 4 

1 SGS TECNOS S.A 30,50 5 

8 TECNICAS Y PROJECTOS S.A 30,00 6 

4 PROIDO CONSULTOR 29,50 7 

5 ENGINERIA REVENTOS 22,50 8 

 
 
 

SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb 
anterioritat a la data fixada per l’obertura de sobre C -  la present resolució incloent els 
quadres resums de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B que 
s’adjunta a la present com Annex núm. I i Annex núm. II, en relació als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor. 

 
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 31 de 
gener del 2020, i previ a aquell acte, donar  lectura al resum de puntuació tècnica 
obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris avaluables mitjançant 
judici de valor. Procedir, posteriorment a la valoració de les pliques admeses pel que 
fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta 
que en farà la mesa de contractació, i de la qual en resultarà el licitador que ha 
obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el 
plec. 
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9. Atès que en data 24 de gener del 2020 es va notificar individualment a cadascun dels 

licitadors i es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria d’obertura del sobre C 
(proposta econòmica i financera) i la resolució de l’Òrgan de Contractació referida al punt 
anterior.  

 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Es procedeix a la lectura de la puntuació obtinguda pels licitadors presentats i admesos 
corresponents a la documentació continguda en el sobre B “proposta tècnica” ordenada de 
major a menor puntuació, i que és la següent: 

 
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

7 SBS SIMON I BLANCO S.L.P. 38,00 1 

6 
BAC ENGINEERING 
CONSULTANCY GROUP S.L 

34,50 2 

2 DOPEC S.L 33,50 3 

3 UTE EPTISA-PAYMACOTAS  33,00 4 

1 SGS TECNOS S.A 30,50 5 

8 TECNICAS Y PROJECTOS S.A 30,00 6 

4 PROIDO CONSULTOR 29,50 7 

5 ENGINERIA REVENTOS 22,50 8 

 
 

2. Es procedeix a l’obertura i lectura del contingut dels sobres C “proposta econòmica i altres 
criteris automàtics” presentats pels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació 
del contracte del servei de direcció d´obra corresponent a les obres necessàries per al 
desenvolupament urbanístic de la modificació del pla parcial “ Sector Llevant” en Viladecans, 
amb el resultat següent:  

 
Licitador Núm. 1:    

NOM LICITADOR: SGS TECNOS, S.A.  
PROPOSTA ECONÒMICA: 615.384,80 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 20,00% 
  
  
Licitador Núm. 2:    

NOM LICITADOR: DOPEC, S.L 
PROPOSTA ECONÒMICA: 491.950,00 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 36,05 % 
  
  
Licitador Núm. 3:    

NOM LICITADOR: UTE EPTISA-PAYMACOTAS CATALUNYA 
PROPOSTA ECONÒMICA: 576.732,00 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 25,02 % 
  
  
Licitador Núm. 4:    

NOM LICITADOR: PROIDO CONSULTORS, S.L. 
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PROPOSTA ECONÒMICA: 576.154,02 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 25,10 % 
  
  
Licitador Núm. 5:    

NOM LICITADOR: ENGINYERIA REVENTÓS  
PROPOSTA ECONÒMICA: 612.692,00 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 20,35 % 
  
  
Licitador Núm. 6:    

NOM LICITADOR: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP 
PROPOSTA ECONÒMICA: 480.365,40 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 37,55 % 
  
  
Licitador Núm. 7:    

NOM LICITADOR: SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 
PROPOSTA ECONÒMICA: 519.000,16 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 32,53 % 
  
  
Licitador Núm. 8:    

NOM LICITADOR: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A 
PROPOSTA ECONÒMICA: 538.500,00 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 30,00 % 
  
  
  
  
  

3. De conformitat amb el previst per la clàusula 10.4 del PCAP, es detecta que les ofertes 
presentades pels licitadors núm. 6 (BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP) i núm.2 
(DOPEC S.L) són presumptament temeràries segons es desprèn de l’informe tècnic de data 31 
de gener del 2020 que obra a l’expedient. Es comunicarà al/s licitador/s afectat/s per tal que 
justifiquin la seva oferta. Aquelles justificacions que no s’acceptin s’exclouran del procediment 
de licitació i no s’avaluaran.  
 

    
És per tot això que la Mesa    
 
     ACORDA 

 
 

 
1. REQUERIR al licitador núm. 6 (BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L) 

per tal que en el termini màxim 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 través de l’eina de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

2. REQUERIR al licitador núm. 2 (DOPEC S.L) per tal que en el termini màxim 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 través de l’eina de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 



 

 
OBERTURA PÚBLICA SOBRE C (OFERTA ECONÒMICA) – DIRECCIÓ D´OBRA CORRESPONENT A LES OBRES NECESSÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA 

MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL “ SECTOR LLEVANT” EN VILADECANS 

  Pàg 9 de 9 

 
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 

 
 
 
 
Sra. Mª Eugènia Gilabert 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Alex Escamez Garcia 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Joan Carles López 
Méndez  
Secretari 


