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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA DELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA 
REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE LABORATORI DE CONTROL 
DE QUALITAT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
NECESSÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE 
“LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT. 
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: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

Vocal: Sra. Mª Eugènia Gilabert, Tècnica de VIMED 
Vocal: Sr. Alex Escamez Garcia, Tècnic de VIMED 
Vocal: Sr. Joan Carles López Méndez, Gerent del Grup d’Empreses 

Municipals de Viladecans, S.L. 
Secretària: Sra. Anna Oliva Cuscó, advocada de Viladecans Grup d’Empreses 

Municipals, S.L., 
 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 27 i 30 de setembre de 2019 es va publicar, respectivament, 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 a l’adjudicació dels serveis consistents en la realització dels 
treballs de laboratori de control de qualitat de les obres necessàries per al 
desenvolupament urbanístic de “la modificació del Pla Parcial Sector Llevant. 
Viladecans”. 
 

2. Atès que en data 29 d’octubre de 2019 a les 14:00h va finalitzar el termini per a 
presentar les propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital i, 
segons consta a data d’avui a la pàgina web del Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya, no es va produir cap afectació a l’eina de Sobre Digital durant l’últim 
dia de presentació de propostes.   

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

qualificació del sobre A contenidor de la documentació administrativa general, per 
optar a l’adjudicació del contracte de serveis consistents en la realització dels 
treballs de laboratori de control de qualitat de les obres necessàries per al 
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desenvolupament urbanístic de “la modificació del Pla Parcial Sector Llevant. 
Viladecans” 
 

2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables.  
 

3. Es procedeix mitjançant l’eina de Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a l’obertura de les ofertes 
presentades a la present licitació: 

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 28/10/2019 a les 11:52h 
Núm. de Registre: E/000148-2019 
Identificador (NIF): A08527459 
EMPRESA: UTE CQ SECTOR LLEVANT 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 28/10/2019 a les 18:21h 
Núm. de Registre: E/000149-2019 
Identificador (NIF): B17612607 
EMPRESA: CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE 
MATERIALS, SLU 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 28/10/2019 a les 18:48h 
Núm. de Registre: E/000150-2019 
Identificador (NIF): A64067648 
EMPRESA: GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, S.A 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 29/10/2019 a les 10:16h 
Núm. de Registre: E/000151-2019 
Identificador (NIF): B63638167 
EMPRESA: LABOCAT CALIDAD S.L. 
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 29/10/2019 a les 10:41h 
Núm. de Registre: E/000152-2019 
Identificador (NIF): B66113457 
EMPRESA: UTE APPLUS NORCONTROL SLU- BAC ENGINEERING 
CONSULTANCY GROUP, SL 
 

4. Vistes les empreses que s’han presentat a la licitació, els membres de la Mesa 
manifesten expressament que no incorren en cap conflicte d’interès. 
 

5. 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: 28/10/2019 a les 11:52h 
Núm. de Registre: E/000148-2019 
Identificador (NIF): A08527459 
EMPRESA: UTE CQ SECTOR LLEVANT  
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SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

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

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, presenten una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 
1 adjunt al PCAP de la licitació en la qual designen dues adreces de correu 
electrònic a efectes de notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
El dos DEUCs aportats estan degudament complimentats i subscrits, 
respectivament, per les empreses EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU i TPF 
GETINSA EUROESTUDIOS, SL, considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 
Ambdues empreses declaren, en els DEUCs presentats, que no tenen la intenció 
de subcontractar cap part del contracte a tercers. 
 
Addicionalment, EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU aporta un escrit indicant 
que integrarà la solvència d’EPTISA SERVEIS D’ENGINYERIA, SL com a mitjà 
extern per acreditar la solvència necessària; compromet la disponibilitat dels 
mitjans externs prestats per aquesta última per a tota la duració del contracte  i 
presenta el DEUC degudament complimentat i subscrit per EPTISA SERVEIS 
D’ENGINYERIA, SL. 
 

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

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP 
de la present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient i esmenable.  
 
Únicament s’aporta una declaració responsable subscrita per EPTISA 
ENGINYERIA I SERVEIS, SAU en la qual declara que pertany al grup 
empresarial EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. i llista les demés societats 
del grup però no indica si alguna altra empresa del grup ha presentat oferta a la 
licitació de referència. Addicionalment, l’empresa TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS, SL no presenta cap documentació en relació amb aquest punt 
i, conseqüentment (tal com disposa la clàusula 8.2.3 del PCAP) s’entén que no 
forma part de cap grup empresarial o que, si en forma part, cap altra empresa del 
mateix grup concorre en aquesta licitació (individualment o en UTE). 
 

4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

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

  
 En concret, EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU aporta, degudament 

complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt 
al PCAP per la qual indica que la seva empresa té entre 50 i 250 treballadors i 
estan en disposició d’aportar la documentació acreditativa conforme la plantilla 
està integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de 
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l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial 
Decret 364/2005, de 8 d’abril. 

 
Per la seva part, TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL aporta, degudament 
complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt 
al PCAP per la qual indica que té una plantilla de més de 250 treballadors i està 
en disposició d’acreditar que 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 que la seva empresa 
compta amb un pla d’igualtat, quan li ho requereixi VIMED. 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
Aporten una declaració subscrita per ambdós components de la UTE per la qual 
es comprometen a constituir-se formalment en UTE en cas de resultar 
adjudicatàries i informen de totes les dades exigides per la clàusula 8.2.6 del 
PCAP (nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió, 
percentatge de participació de cadascuna d’elles, designació d’un representant 
de la UTE i motius que justifiquen la constitució de la UTE) i adjunten una 
memòria identificant els mitjans concrets que cadascuna de les empreses 
destinarà a l’execució del contracte. 
 

7.- Declaració sobre maquinària (Annex núm. 4) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, cadascuna de les empreses presenta, respectivament, una 
declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al PCAP en la qual 
relacionen la maquinària que es comprometen a posar a disposició dels serveis, 
en cas de resultar adjudicataris del contracte, es comprometen a mantenir 
actualitzada el seu calibratge i declaren estar en disposició de presentar els 
certificats de calibratge per acreditar-ho, en cas de ser requerits per VIMED.  
 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 28/10/2019 a les 18:21h 
Núm. de Registre: E/000149-2019 
Identificador (NIF): B17612607 
EMPRESA: CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE 
MATERIALS, SLU 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

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

(Annex núm. 1) 
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La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, presenta una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
S’aporta un DEUC degudament complimentat i subscrit per l’empresa CENTRE 
D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU en el qual 
declara que no té la intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers. 
 

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

No presenta cap documentació en relació amb aquest punt i, conseqüentment 
(tal com disposa la clàusula 8.2.3 del PCAP) s’entén que no forma part de cap 
grup empresarial o que, si en forma part, cap altra empresa del mateix grup 
concorre en aquesta licitació (individualment o en UTE). 
 

4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

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

  
 En concret, CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE 

MATERIALS, SLU aporta, degudament complimentat, una declaració subscrita 
de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que la seva 
empresa té entre 50 i 250 treballadors i està en disposició d’aportar la 
documentació acreditativa conforme la plantilla 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, quan li ho 
requereixi VIMED. 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

 No s’escau. 
 

7.- Declaració sobre maquinària (Annex núm. 4) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, l’empresa CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI 
DE MATERIALS, SLU presenta una declaració signada de conformitat amb 
l’Annex núm. 4 adjunt al PCAP en la qual relaciona la maquinària que es 
compromet a posar a disposició dels serveis, en cas de resultar adjudicatària del 
contracte, es compromet a mantenir actualitzat el seu calibratge i declara estar 
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en disposició de presentar els certificats de calibratge per acreditar-ho, en cas de 
ser requerida per VIMED.  
 

Licitador núm. 3:   
Data presentació: 28/10/2019 a les 18:48h 
Núm. de Registre: E/000150-2019 
Identificador (NIF): A64067648 
EMPRESA: GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, S.A 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

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

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, presenta una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
S’aporta un DEUC degudament complimentat i subscrit per l’empresa 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, S.A en el qual declara que no té la 
intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers. 
 

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

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
L’empresa GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, S.A declara 
responsablement que no forma part de cap grup empresarial.  
 

4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

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

  
 En concret, GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT, S.A. aporta, degudament 

complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt 
al PCAP per la qual indica que té una plantilla inferior a 50 treballadors. 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

  
No s’escau. 
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7.- Declaració sobre maquinària (Annex núm. 4) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, l’empresa GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, S.A presenta 
una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al PCAP en la 
qual relaciona la maquinària que es compromet a posar a disposició dels serveis, 
en cas de resultar adjudicatària del contracte, es compromet a mantenir 
actualitzat el seu calibratge i declara estar en disposició de presentar els 
certificats de calibratge per acreditar-ho, en cas de ser requerida per VIMED.  
 

Licitador núm. 4:   
Data presentació: 29/10/2019 a les 10:16h 
Núm. de Registre: E/000151-2019 
Identificador (NIF): B63638167 
EMPRESA: LABOCAT CALIDAD S.L. 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

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

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, presenten una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 
1 adjunt al PCAP de la licitació en la qual designen una adreça de correu 
electrònic a efectes de notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
S’aporta un DEUC degudament complimentat i subscrit per l’empresa LABOCAT 
CALIDAD S.L. en el qual declara que no té la intenció de subcontractar cap part 
del contracte a tercers. 
 

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

No presenta cap documentació en relació amb aquest punt i, conseqüentment 
(tal com disposa la clàusula 8.2.3 del PCAP) s’entén que no forma part de cap 
grup empresarial o que, si en forma part, cap altra empresa del mateix grup 
concorre en aquesta licitació (individualment o en UTE). 
 

4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

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

  
 En concret, LABOCAT CALIDAD S.L. aporta, degudament complimentat, una 

declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la 
qual indica que té una plantilla inferior a 50 treballadors. 
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5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

 
 No s’escau. 
 

7.- Declaració sobre maquinària (Annex núm. 4) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, l’empresa LABOCAT CALIDAD S.L. presenta una declaració 
signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al PCAP en la qual relaciona 
la maquinària que es compromet a posar a disposició dels serveis, en cas de 
resultar adjudicatària del contracte, es compromet a mantenir actualitzat el seu 
calibratge i declara estar en disposició de presentar els certificats de calibratge 
per acreditar-ho, en cas de ser requerida per VIMED.  

 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 29/10/2019 a les 10:41h 
Núm. de Registre: E/000152-2019 
Identificador (NIF): B66113457 
EMPRESA: UTE APPLUS NORCONTROL SLU- BAC ENGINEERING 
CONSULTANCY GROUP, SL 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

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

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, cada component de la UTE proposada adjunta una declaració 
signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt al PCAP de la licitació 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 VIMED en el PCAP 
de la present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient i esmenable. 
 
L’empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. degudament 
subscrit en el qual indica que no té intenció de subcontractar cap part del 
contracte però en el qual declara que no podrà presentar cap certificat que 
acrediti que es troba en compliment del pagament de les cotitzacions a la 
seguretat social i els impostos. Atès que, en cas de resultar adjudicatari, aquest 
és un dels documents que haurà de presentar, es demanarà aclariment al 
respecte.  
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Per la seva part, APPLUS NORCONTROL, S.L.U. aporta un DEUC degudament 
complimentat i subscrit per aquesta empresa i en el qual declara que no té la 
intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers. 
 

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

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
L’empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. declara 
responsablement que no forma part de cap grup empresarial.  
 
APPLUS NORCONTROL, S.L.U. aporta l’Annex núm. 3 degudament 
complimentat en aquest apartat. Entenent que es tracta d’un error, es sol·licitarà 
aclariment.  
 

4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

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

  
 En concret, APPLUS NORCONTROL S.L.U. aporta, degudament complimentat, 

una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per 
la qual indica que la seva empresa té més de 250 treballadors i està en 
disposició d’acreditar que 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 que la seva empresa 
compta amb un pla d’igualtat, quan li ho requereixi VIMED. 

 
Per la seva part, BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. aporta, 
degudament complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex 
núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que la seva empresa té entre 50 i 250 
treballadors i està en disposició d’aportar la documentació acreditativa conforme 
la plantilla 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, quan li ho requereixi VIMED.. 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
Aporten una declaració subscrita per ambdós components de la UTE per la qual 
es comprometen a constituir-se formalment en UTE en cas de resultar 
adjudicatàries i informen de totes les dades exigides per la clàusula 8.2.6 del 
PCAP (nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió, 
percentatge de participació de cadascuna d’elles, designació d’un representant 
de la UTE i motius que justifiquen la constitució de la UTE). 
 

7.- Declaració sobre maquinària (Annex núm. 4) 
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La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, aporten una declaració subscrita per ambdós components de la UTE 
en la qual relacionen la maquinària que es comprometen a posar a disposició 
dels serveis, en cas de resultar adjudicataris del contracte, es comprometen a 
mantenir actualitzat el seu calibratge i declaren estar en disposició de presentar 
els certificats de calibratge per acreditar-ho, en cas de ser requerides per 
VIMED.  
 

A C O R D S 
 

1. La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses al haver 
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:  
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 28/10/2019 a les 18:21h 
Núm. de Registre: E/000149-2019 
Identificador (NIF): B17612607 
EMPRESA: CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE 
MATERIALS, SLU 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 28/10/2019 a les 18:48h 
Núm. de Registre: E/000150-2019 
Identificador (NIF): A64067648 
EMPRESA: GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, S.A 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 29/10/2019 a les 10:16h 
Núm. de Registre: E/000151-2019 
Identificador (NIF): B63638167 
EMPRESA: LABOCAT CALIDAD S.L. 
 

2. La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les 
deficiències detectades al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils a 
aquests efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin els defectes 
observats, no seran admeses i es proposarà la seva exclusió del present 
procediment de licitació:  

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 28/10/2019 a les 11:52h 
Núm. de Registre: E/000148-2019 
Identificador (NIF): A08527459 
EMPRESA: UTE CQ SECTOR LLEVANT  
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la 
licitació. Caldrà esmenar la següent deficiència:  
 
- Manca indicar, en la declaració sobre grup empresarial aportada per 

l’empresa EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU, si alguna de les demés 
empreses del grup ha presentat oferta a la licitació de referència (sigui 
individualment o en UTE).  
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Licitador núm. 5:   
Data presentació: 29/10/2019 a les 10:41h 
Núm. de Registre: E/000152-2019 
Identificador (NIF): B66113457 
EMPRESA: UTE APPLUS NORCONTROL SLU- BAC ENGINEERING 
CONSULTANCY GROUP, SL 

 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la 
licitació. Caldrà esmenar les següents deficiències:  
 
- BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. ha indicat, en el seu 

DEUC, que no podrà presentar cap certificat que acrediti que es troba en 
compliment del pagament de les cotitzacions a la seguretat social i els 
impostos. Atès que, en cas de resultar adjudicatari, aquest és un dels 
documents que haurà de presentar, es sol·licita aclareixi si està o no al 
corrent en el compliment d’aquestes obligacions i està en disposició 
d’acreditar-ho, en cas de ser requerit per VIMED.  

- En l’apartat relatiu a la declaració sobre grup empresarial l’empresa APPLUS 
NORCONTROL, S.L.U. ha aportat l’annex núm. 3 adjunt al PCAP (sobre el 
compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat). Entenent que es 
tracta d’un error, preguem aportin la documentació que correspongui sobre el 
grup empresarial indicada a la clàusula 8.2.3 del PCAP.  

 
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 del 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 la secretària.  
 
 

 
 
 
 
 
Sr.    Emili Galisteo 
Rodríguez 
President 

 
 
 
 
 
Sr.  Enric Serra del 
Castillo  
Vocal 

 
 
 
 
 
Sr. Albert Diaz 
Menéndez  
Vocal  

 
 
 
 
 
Sra. Mª Eugènia 
Gilabert  
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Alex Escamez 
Garcia  
Vocal 

 
 
 
 
 
Sr. Joan Carles 
López Méndez  
Vocal 

 
 
 
 
 
Sra. Anna Oliva 
Cuscó 
Secretària 

 


