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RESOLUCIÓ D’EXCLUSIÓ I ADJUDICACIÓ -  
 

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” 

 

 
 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD PRIVADA 
MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 
 
En relació amb el procediment obert per a l’adjudicació del contracte 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” 
 

EXPOSA 
 
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.   

 
3. Atès que en data 4 de novembre de 2019, un cop finalitzat el termini de presentació 

d’ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A 
contenidor de la documentació administrativa general presentada pels interessats en optar 
a l’adjudicació del contracte de 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”. 

 
4. Les empreses següents van presentar oferta a la 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 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT OBRES 
D’URBANITZACIÓ NECESSÀRIES PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE “LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR 
LLEVANT. VILADECANS” 

DATA 
26 de juny de 

2020 
NÚM. 

EXPEDIENT 
049.FP14.019 
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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 

 
5. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar 

els acords següents:  
 

“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  
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la 
licitació. Caldrà esmenar les següents deficiències:  [...] 

 
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: [...]” 

 
6. Atès que en data 5 de novembre de 2019 la Mesa de Contractació es reuní 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 de referència. A la vista de la 
documentació presentada, la Mesa acordà: 

 
“2. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació considera 
esmenades les deficiències detectades en els sobres A i, en conseqüència, acorda 
admetre com a licitadors a 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 
 
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” 

 
7. Atès que, segons preveu el Plec de Clàusules Administratives  Particulars que regeix la 

present licitació, els interessats únicament havien de presentar un sobre A (documentació 
administrativa general) i un sobre B (proposta econòmica i altres criteris automàtics) per 
concórrer a la licitació al haver-se previst únicament criteris d’adjudicació d’aplicació 
automàtica.  
 

8. Atès que en data 13 de gener de 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 B 
(proposta econòmica). 

 
9. Atès que en data 17 de gener de 2020 es celebrà l’acta d’obertura dels sobres B (proposta 

econòmica i altres criteris automàtics) presentats pels licitadors admesos al procediment 
amb el resultat següent:  

 
Licitador Núm. 1:    

NOM LICITADOR: UTE CQ SECTOR LLEVANT 
PROPOSTA ECONÒMICA: 230.908,10 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 32,9 % 
PROPOSTA DE MILLORA Presenta 
  
Licitador Núm. 2:    

NOM LICITADOR: CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ANÀLISI DE MATERIALS, SLU 

PROPOSTA ECONÒMICA: 254.670,46 Euros (IVA exclòs) 
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BAIXA: 25,99 % 
PROPOSTA DE MILLORA Presenta  
  
Licitador Núm. 3:    

NOM LICITADOR: GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, S.A. 
PROPOSTA ECONÒMICA: 258.837,32 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 24,78 % 
PROPOSTA DE MILLORA Presenta  
  
Licitador Núm. 4:    

NOM LICITADOR: LABOCAT CALIDAD S.L. 
PROPOSTA ECONÒMICA: 223.248,49 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 35,1 % 
PROPOSTA DE MILLORA Presenta  
  
Licitador Núm. 5:    

NOM LICITADOR: UTE APPLUS NORCONTROL SLU- BAC 
ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL 

PROPOSTA ECONÒMICA: 234.349,35 Euros (IVA exclòs) 
BAIXA: 31,90 % 
PROPOSTA DE MILLORA Presenta 
 

10. Atès que en data 20 de gener de 2020 es va emetre un informe tècnic de valoració dels 
sobres B presentats (contenidors de les propostes econòmiques) en aplicació dels criteris 
automàtics previstos al PCAP.  
 

11. Atès que es va verificar que cap de les ofertes presentades incorria en presumpta baixa 
temerària o anormal, segons es desprèn de l’acta de 17 de gener de 2020 i de l’informe 
tècnic de valoració de les ofertes econòmiques mitjançant criteris d’aplicació automàtica 
emès a 20 de gener de 2020.  
 

12. Atès que en sessió de data 3 de febrer de 2020 la Mesa de Contractació, a la vista de la 
documentació presentada pels licitadors admesos al procediment de referència i dels 
informes que obren a l’expedient, va aprovar la proposta d’adjudicació adoptant els 
següents acords:  
 
“PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta 

d’adjudicació, el licitador núm. 4 (LABOCAT CALIDAD, S.L.) ha estat la que ha 
obtingut més puntuació en la suma dels criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 
100,00 punts, d’acord amb el detall que s’adjunta: 

  

Licitador núm. 4 
Nom empresa: LABOCAT CALIDAD, S.L. 
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 100,00 punts 
Puntuació total (sobre B): 100,00 punts 

11.1.1 Valoració econòmica, fins a 95 punts 
 
La proposta econòmica ofertada per LABOCAT CALIDAD S.L. és per un import de 
223.248,49€  (IVA exclòs). Aquest pressupost suposa una baixa del 35,1% respecte el 
pressupost de licitació de 344.125,33€ (IVA exclòs) determinat al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de referència. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el PCAP, la present oferta obté una puntuació 
de 95,00 punts. 
 
11.1.2 Valoració de la millora, fins a 5 punts 
 
L’oferta del licitador LABOCAT CALIDAD S.L. presenta la millora exposada en el 
PCAP de referència. 
D’acord amb el determinat al PCAP, la present oferta obté una puntuació de 5,00 
punts.  
 



 
RESOLUCIÓ EXCLUSIÓ i  ADJUDICACIÓ – PROCEDIMENT OBERT CONTROL QUALITAT OBRES LLEVANT (049.FP14.019) 
   Pàg.  5 de 10 

 

11.2 Valoració global de les ofertes  
 
La valoració global obtinguda per criteris d’aplicació automàtica, d’acord amb la 
formula que consta en el PCAP, és de 100,00 punts. 

 
SEGON.- PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació l'adjudicació del contracte de 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”. (exp. 049.FP14.019) al licitador núm. 4 (LABOCAT 
CALIDAD, S.L.) per un import de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO 
(223.248,49€), IVA exclòs atès que ha estat la que ha obtingut la millor puntuació en 
la suma dels criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 100,00 punts; d’acord amb 
el desglossament detallat al dispositiu primer.” 

 

13. Atès que en data 13 de febrer de 2020 l’Òrgan de Contractació va resoldre: 
 

“PRIMER.-  RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa de 
contractació de 3 de febrer de 2020 en relació al 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”. 

 
SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE DE 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” al licitador núm. 4 
(LABOCAT CALIDAD, S.L.) per un import de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL DOS-
CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO 
(223.248,49€), IVA exclòs atès que ha estat la que ha obtingut la millor puntuació en 
la suma dels criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 100,00 punts; d’acord amb 
el desglossament següent:  

  

Licitador núm. 4 
Nom empresa: LABOCAT CALIDAD, S.L. 
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 100,00 punts 
Puntuació total (sobre B): 100,00 punts 

11.1.1 Valoració econòmica, fins a 95 punts 
 
La proposta econòmica ofertada per LABOCAT CALIDAD S.L. és per un import 
de 223.248,49€  (IVA exclòs). Aquest pressupost suposa una baixa del 35,1% 
respecte el pressupost de licitació de 344.125,33€ (IVA exclòs) determinat al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars de referència. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el PCAP, la present oferta obté una 
puntuació de 95,00 punts. 
 
11.1.2 Valoració de la millora, fins a 5 punts 
 
L’oferta del licitador LABOCAT CALIDAD S.L. presenta la millora exposada en 
el PCAP de referència. 
D’acord amb el determinat al PCAP, la present oferta obté una puntuació de 5,00 
punts.  
 
11.2 Valoració global de les ofertes  
 
La valoració global obtinguda per criteris d’aplicació automàtica, d’acord amb la 
formula que consta en el PCAP, és de 100,00 punts. 

 
TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst a la clàusula 9.5 

del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació, presenti a 
VIMED la documentació següent: 
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• Acreditación conforme se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social, mediante la aportación de los documentos que se exponen a 
continuación: 

 
a)  En el supuesto que la empresa seleccionada sea sujeto pasivo del 

impuesto sobre actividades económicas y esté obligada al pago de éste, 
deberá aportar el documento de alta del impuesto relativo al ejercicio 
corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, o el último 
recibo acompañado de la declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del impuesto.  

 
Aun así, en el supuesto de que la empresa seleccionada se encuentre en 
alguno de los supuestos de exención de este impuesto, recogidos en el 
artículo 82 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual 
se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas 
locales, aportará una declaración responsable en la que deberá especificar 
el supuesto legal de exención y aportará el documento de declaración en el 
censo de obligados tributarios. 

 
b)  Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones 

tributarias expedido por la Administración Tributaria, a los efectos del 
artículo 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

 
c)  Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de estar al corriente 

en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.  
 
d)  Certificado positivo, emitido por la Generalitat de Catalunya, acreditativo de 

la inexistencia de deudas tributarias con la mencionada administración. 
 
e)  Certificado positivo, emitido por el Ayuntamiento de Viladecans, 

acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con la mencionada 
administración, en su caso. 

 

• Garantía definitiva de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego. 
 

• Documentación acreditativa de la capacidad para contratar del licitador 
(documentación descrita en la cláusula 6 del presente Pliego en lo referente a la 
capacidad, personalidad, solvencia, carencia de prohibiciones de contratar del 
licitador y habilitaciones profesionales) teniendo en cuenta que: 

 
o Los empresarios que estén inscritos al ROLECE o en el RELI quedan 

exentos de aportar los documentos y datos que figuren en los 
mencionados registros, y únicamente tendrán que presentar: 
 

▪ Una copia simple del documento acreditativo de inscripción en 
el Registro, junto con la declaración responsable, firmada por el 
representante de la empresa, acreditando la vigencia de los 
datos incluidos en el Registro, de acuerdo con el modelo 
contenido en el Anexo núm. 6, que se adjunta al presente 
Pliego. 

 
▪ La documentación acreditativa de su capacidad que no figure 

inscrita en el registro o no esté debidamente actualizada. 
 

o La declaración del licitador de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones de contratar, se presentará de conformidad con el modelo 
adjunto al presente Pliego como Anexo núm. 7. 
 
Esta declaración se tendrá que realizar mediante testigo judicial o 
certificación administrativa, según los casos. Cuando este documento no 
pueda ser expedido por la autoridad competente podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. También se admitirá 
la presentación del Anexo núm. 7 firmado electrónicamente por 
cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de 
su voluntad y su consentimiento, garantizando así, la integridad e 
inalterabilidad del documento. 
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• Acreditación del cumplimiento de las condiciones sociales de trabajo y de 
igualdad según se describe en el presente Pliego (en relación con la cuota del 2% 
y el Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres). 
 

• Documento que acredite que la empresa dispone de un seguro de 
responsabilidad civil para indemnizaciones por riesgos profesionales, por importe 
igual o superior a 350.000,00€ de suma asegurada per siniestro 

 
QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA a la 

presentació per l’adjudicatari de la documentació requerida a l’acord anterior i que el 
CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del contracte 
corresponent. 

 
CINQUÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 

formalitzar el contracte corresponent. 
 
SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar l’adjudicació 

d’aquesta licitació al perfil del contractant.”  

 
14. Atès que en data 11 de maig de 2020 es va notificar individualment la resolució 

d’adjudicació anterior tots els licitadors admesos al procediment i, en la notificació 
efectuada al licitador núm. 4 (LABOCAT CALIDAD, SL), se’l va informar que l’adjudicació 
restava condicionada a l’aportació de la documentació indicada.  
 

15. Atès que el mateix 11 de maig de 2020 es va publicar l’adjudicació del contracte al tauler 
d’avisos de la licitació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
16. Atès que en data 19 de juny de 2020 s’ha emès un informe pel tècnic designat per VIMED 

pel qual analitza la documentació aportada per LABOCAT CALIDAD S.L. per acreditar la 
solvència tècnica exigida i en proposa la seva exclusió per entendre que no han justificat 
complir amb la solvència tècnica mínima exigida pel PCAP de la licitació. 

 
17. Atès que en sessió de data 23 de juny de 2020 la Mesa de Contractació ha adoptat els 

acords següents:  
 
“PRIMER.- RATIFICAR i assumir com a propi l’informe tècnic de 19 de juny de 2020 relatiu a 

l’anàlisi de la documentació aportada pel licitador núm. 4 (LABOCAT CALIDAD, 
S.L.) per a justificar la solvència tècnica mínima exigida la qual es considera 
INSUFICIENT.  

 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA D’EXCLUSIÓ del 

licitador núm. 4 (LABOCAT CALIDAD, S.L.) en el 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 per no haver justificat 
complir amb els requisits de solvència tècnica fixats com a mínim al PCAP.  

 
TERCER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la proposta 

d’adjudicació subscrita per aquesta Mesa de Contractació a 3 de febrer de 2020 
ratificada mitjançant resolució de l’Òrgan de Contractació de 13 de febrer de 2020, 
el licitador següent en l’ordre de classificació de les ofertes és el licitador núm. 1 
(UTE CQ SECTOR LLEVANT) que ha obtingut un total de 96,94 punts en la suma 
dels criteris de valoració automàtica, d’acord amb el detall que s’adjunta:  

  

Licitador núm. 1 
Nom empresa: UTE CQ SECTOR LLEVANT 
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 96,94 punts 
Puntuació total (sobre B): 96,94 punts 

11.1.1 Valoració econòmica, fins a 95 punts 
 
La proposta econòmica ofertada per UTE CQ SECTOR LLEVANT és per un import 
de 230.908,10€  (IVA exclòs). Aquest pressupost suposa una baixa del 32,90% 
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respecte el pressupost de licitació de 344.125,33€ (IVA exclòs) determinat al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars de referència. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el PCAP, la present oferta obté una 
puntuació de 91,94 punts. 
 
11.1.2 Valoració de la millora, fins a 5 punts 
 
L’oferta del licitador UTE CQ SECTOR LLEVANT presenta la millora exposada 
en el PCAP de referència. 
 
D’acord amb el determinat al PCAP, la present oferta obté una puntuació de 5,00 
punts.  
 
11.2 Valoració global de les ofertes  
 
La valoració global obtinguda per criteris d’aplicació automàtica, d’acord amb la 
formula que consta en el PCAP, és de 96,94 punts. 
 

SEGON.- PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació que DEIXI SENSE EFECTE l’adjudicació 
del contracte de 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” (exp. 049.FP14.019) 
efectuada a favor del licitador núm. 4 (LABOCAT CALIDAD, S.L.) mitjançant 
resolució de 13 de febrer de 2020 i ADJUDIQUI el citat contracte al licitador núm. 1 
(UTE CQ SECTOR LLEVANT) atès que és el licitador següent en l’ordre de 
classificació de les ofertes per un import de DOS-CENTS TRENTA MIL NOU-
CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EURO (230.908,10€), IVA exclòs.”  

 
18. Atès que en data data 26 de juny de 2020 el Departament de Serveis Jurídics i 

Compliment Legal de Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. ha emès un informe 
jurídic en relació amb l’exclusió del licitador núm. 1 (UTE CQ SECTOR LLEVANT) per no 
haver justificat la solvència técnica mínima exigida.  

 
És per tot això que  

 
R E S O L C 

 
PRIMER.-  EXCLOURE al licitador núm. 4 (LABOCAT CALIDAD, S.L.) en el 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 per no haver justificat complir amb els requisits de 
solvència tècnica fixats com a mínim al PCAP. 

 
SEGON.- DEIXAR SENSE EFECTE L’ADJUDICACIÓ del CONTRACTE DE 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 efectuada a favor del licitador núm. 4 
(LABOCAT CALIDAD, S.L.) mitjançant resolució de 13 de febrer de 2020. 

 
TERCER.-  ADJUDICAR el CONTRACTE DE 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 al licitador 
núm. 1 (UTE CQ SECTOR LLEVANT)  per import de DOS-CENTS TRENTA MIL 
NOU-CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EURO (230.908,10€), IVA 
exclòs atès que, d’acord amb la valoració que es determina a la proposta 
d’adjudicació subscrita per la Mesa de Contractació a 3 de febrer de 2020 
ratificada mitjançant resolució de l’Òrgan de Contractació de 13 de febrer de 2020; 
és el licitador següent en l’ordre de classificació de les ofertes amb un total de 
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96,94 punts en la suma dels criteris de valoració automàtica, d’acord amb el detall 
que s’adjunta: 

  

Licitador núm. 1 
Nom empresa: UTE CQ SECTOR LLEVANT 
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 96,94 punts 
Puntuació total (sobre B): 96,94 punts 

11.1.1 Valoració econòmica, fins a 95 punts 
 
La proposta econòmica ofertada per UTE CQ SECTOR LLEVANT és per un 
import de 230.908,10€  (IVA exclòs). Aquest pressupost suposa una baixa del 
32,90% respecte el pressupost de licitació de 344.125,33€ (IVA exclòs) determinat 
al Plec de Clàusules Administratives Particulars de referència. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el PCAP, la present oferta obté una 
puntuació de 91,94 punts. 
 
11.1.2 Valoració de la millora, fins a 5 punts 
 
L’oferta del licitador UTE CQ SECTOR LLEVANT presenta la millora exposada 
en el PCAP de referència. 
 
D’acord amb el determinat al PCAP, la present oferta obté una puntuació de 5,00 
punts.  
 
11.2 Valoració global de les ofertes  
 
La valoració global obtinguda per criteris d’aplicació automàtica, d’acord amb la 
formula que consta en el PCAP, és de 96,94 punts. 

 
QUART.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst a la clàusula 

9.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació, 
presenti a VIMED la documentació següent: 

 
• Acreditación conforme se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social, mediante la aportación de los documentos que se exponen a 
continuación: 

 
a)  En el supuesto que la empresa seleccionada sea sujeto pasivo del impuesto 

sobre actividades económicas y esté obligada al pago de éste, deberá aportar el 
documento de alta del impuesto relativo al ejercicio corriente en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, o el último recibo acompañado de la 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
impuesto.  

 
Aun así, en el supuesto de que la empresa seleccionada se encuentre en 
alguno de los supuestos de exención de este impuesto, recogidos en el artículo 
82 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el 
Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aportará una 
declaración responsable en la que deberá especificar el supuesto legal de 
exención y aportará el documento de declaración en el censo de obligados 
tributarios. 

 
b)  Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias 

expedido por la Administración Tributaria, a los efectos del artículo 43 de la ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

 
c)  Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de estar al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.  
 
d)  Certificado positivo, emitido por la Generalitat de Catalunya, acreditativo de la 

inexistencia de deudas tributarias con la mencionada administración. 
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e)  Certificado positivo, emitido por el Ayuntamiento de Viladecans, acreditativo de 

la inexistencia de deudas tributarias con la mencionada administración, en su 
caso. 

 

• Garantía definitiva de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego. 
 

• Documentación acreditativa de la capacidad para contratar del licitador 
(documentación descrita en la cláusula 6 del presente Pliego en lo referente a la 
capacidad, personalidad, solvencia, carencia de prohibiciones de contratar del licitador 
y habilitaciones profesionales) teniendo en cuenta que: 

 
o Los empresarios que estén inscritos al ROLECE o en el RELI quedan exentos 

de aportar los documentos y datos que figuren en los mencionados registros, 
y únicamente tendrán que presentar: 
 

▪ Una copia simple del documento acreditativo de inscripción en el 
Registro, junto con la declaración responsable, firmada por el 
representante de la empresa, acreditando la vigencia de los datos 
incluidos en el Registro, de acuerdo con el modelo contenido en el 
Anexo núm. 6, que se adjunta al presente Pliego. 

 
▪ La documentación acreditativa de su capacidad que no figure inscrita 

en el registro o no esté debidamente actualizada. 
 

o La declaración del licitador de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones de contratar, se presentará de conformidad con el modelo 
adjunto al presente Pliego como Anexo núm. 7. 
 
Esta declaración se tendrá que realizar mediante testigo judicial o certificación 
administrativa, según los casos. Cuando este documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado. También se admitirá la presentación del 
Anexo núm. 7 firmado electrónicamente por cualquier medio que permita 
acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y su consentimiento, 
garantizando así, la integridad e inalterabilidad del documento. 
 

• Acreditación del cumplimiento de las condiciones sociales de trabajo y de igualdad 
según se describe en el presente Pliego (en relación con la cuota del 2% y el Plan de 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres). 
 

• Documento que acredite que la empresa dispone de un seguro de responsabilidad 
civil para indemnizaciones por riesgos profesionales, por importe igual o superior a 
350.000,00€ de suma asegurada per siniestro 

 
CINQUÈ.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA a la 

presentació per l’adjudicatari de la documentació requerida a l’acord anterior i 
que el CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del 
contracte corresponent. 

 
SISÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri 

a formalitzar el contracte corresponent. 
 
SETÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar 

l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant.  
 
Viladecans, a 26 de juny de 2020. 
  
 
 
 
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


