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ACTA OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ 
SOBRE A 

PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DELS 
PRODUCTES QUÍMICS PER EL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS EQUIPAMENTS 
PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS. 

 
 
 

 

 

 
 
Hi assisteixen:   
  
CARME VIDAL TRABALÓN Gerent de SPM VILADECANS QUALITAT, S.L., 

com a President 
 
ROSA GALLARDO ROMERO Directora de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania, 

com a vocal 
 
JAVIER RUIZ REOLID Responsable de Manteniment de VIQUAL, o 

persona en qui delegui, com a vocal 
 
ALBERT DÍAZ MENÉNDEZ Director Financer de Viladecans Grup 

d’Empreses Municipals, S.L., o en persona en 
qui delegui, com a vocal 

 
 
ISABEL MARÍN GARRETA,  Lletrada del Departament de Serveis jurídics i 

Compliment Legal del Grup d’Empreses 
Municipals Viladecans S.L., com a Secretària 

 
 
Antecedents  
 
1. Atès que mitjançant resolució de data 11 de març de 2020, es va acordar l’inici 

de l’expedient de contractació dels SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES 
QUÍMICS PER EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 

SUBMINISTRAMENT DELS 
PRODUCTES QUÍMICS PER 
EL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LES 
PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS 
COMPLEX ESPORTIU 
ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN 
MASGRAU DE 
VILADECANS. 

DATA 23 de juny de 2020 CODI PROJECTE 381/18 
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EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS. (exp 381/18). 

 
2. Atès que es va incorporar a l’expedient informe tècnic justificant la necessitat i 

proposant el procediment més adequat de contractació. 
 

3. Atès que es va justificar l’existència de crèdit per atendre la despesa. 
 

4. Atès que en data 5 de maig de 2020, l’òrgan de contractació de VIQUAL va 
resoldre aprovar l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i 
tràmit ordinari, el SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES QUÍMICS PER 
EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS. (exp. 381/18), al 
temps que va aprovar definitivament els Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir la licitació, i va 
aprovar la constitució i composició de la Mesa de Contractació. 

 
5. Atès que en data 25 de maig de 2020 la S.P.M. Viladecans Qualitat, SL,  va 

publicar a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya, l’anunci de licitació del SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES 
QUÍMICS PER EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS 
EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I COMPLEX 
ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS.. 

 
6. Atès que segons s’establia al Plec, les ofertes s’havien de presentar mitjançant 

l’eina Sobre Digital a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
7. Atès que en data 10 de juny de 2020 es va procedir, a través de la Plataforma 

Pública de Contractació de la Generalitat, , es va procedir a obrir el sobre A dels 
licitadors. 

 
 
 
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 “SUBMINISTRAMENT DELS 
PRODUCTES QUÍMICS PER EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES 
PISCINES DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU ATRIUM I 
COMPLEX ESPORTIU PODIUM-JOAN MASGRAU DE VILADECANS. (exp. 
381/18).”. 

 
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 Contractació 

Pública a l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 
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Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 9 de juny de 2020, a les 11:10:45 hores 
Num. Registre: E/000038-2020 
Identificador (NIF): A58768946 
NOM LICITADOR: APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. 
 
Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 9 de juny de 2020 a les 11:19:13 hores 
Num. Registre: E/000039-2020 
Identificador (NIF): A08609398 
NOM LICITADOR: JUAN SUÑE S.A.  

 
 

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 de presentació: 9 de juny de 2020, a les 11:10:45 hores 
Num. Registre: E/000038-2020 
Identificador (NIF): A58768946 
NOM LICITADOR: APLICLOR WATER SOLUTIONS, 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 VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 

 
2.- Declaració responsable inicial (Annex núm. 2-B) 
 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració responsable omplerta i signada de conformitat 
amb l’Annex núm. 2b adjunt al PCAP de la licitació. 

 
3.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
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No és necessari atès que es presenta la Declaració Responsable inicial de 
l’annex 2-B. 
 

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

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP 
de la present licitació, considerant-se a tal efecte incorrecte.  

  
 En concret, el licitador aporta, una declaració subscrita de conformitat amb 

l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que té una plantilla de entre 50 i 
250 treballadors i no manifesta estar en disposició d’aportar la documentació 
acreditativa conforme 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 . 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau 
 
 
 
Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 9 de juny de 2020 a les 11:19:13 hores 
Num. Registre: E/000039-2020 
Identificador (NIF): A08609398 
NOM LICITADOR: JUAN SUÑE 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 VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 

 
2.- Declaració responsable inicial (Annex núm. 2-B) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
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A tal efecte, adjunta declaració responsable omplerta i signada de conformitat 
amb l’Annex núm. 2b adjunt al PCAP de la licitació. 

 
3.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

No és necessari atès que es presenta la Declaració Responsable inicial de 
l’annex 2-B. 
 

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

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

  
 En concret, el licitador aporta, degudament complimentada, una declaració 

subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica 
que té una plantilla de menys de 50 treballadors . 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau 
 

7.- Vigència dades RELI (Annex 5) 
 

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

  
 En concret, el licitador aporta, degudament complimentada, una declaració 

subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica 
que té una plantilla de menys de 50 treballadors . 
 
 

8.- Declaració sobre no estar incurs en prohibició per contractar (Annex 6) 
 

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

  
 En concret, el licitador aporta, degudament complimentada, una declaració 

subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 6 adjunt al PCAP. 
 

 

ACORDS 

  
 

1. La Mesa acorda declarar admesa a la licitació a la següent empresa al haver 
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:  
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Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 9 de juny de 2020 a les 11:19:13 hores 
Num. Registre: E/000039-2020 
Identificador (NIF): A08609398 
NOM LICITADOR: JUAN SUÑE S.A.  

 
 

2. La Mesa acorda requerir al següent licitador per tal que esmeni les deficiències 
detectades al sobre A atorgant-lo un termini de tres (3) dies hàbils a aquests 
efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmeni els defectes observats, no 
serà admesa i es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació:  
 

 
Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 9 de juny de 2020, a les 11:10:45 hores 
Num. Registre: E/000038-2020 
Identificador (NIF): A58768946 
NOM LICITADOR: APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. 

 
 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL al PCAP de 
la licitació. Caldrà esmenar la següent deficiència:  
 

- El licitador aporta, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex 
núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que té una plantilla de entre 50 i 
250 treballadors i no manifesta estar en disposició d’aportar la 
documentació acreditativa conforme 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 . 
 
Caldrà que el licitador manifesti si està o no en disposició d’aportar la 
documentació acreditativa conforme 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 . 
  

 
 

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. 
 
 
 



 

 
 QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ PROCEDIMENT OBERT SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES QUÍMICS PER EL MANTENIMENT I 

CONSERVACIÓ DE LES PISCINES DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS ATRIUM I PODIUM   VILADECANS. Pàg.  7 de 7 

 

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

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Carme Vidal Trabalón 
Presidenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra.  Rosa Gallardo Romero  
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Javier Ruiz Reolid 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez  
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Isabel Marín Garreta 
Secretària 

 
 
 
 
 


		2020-06-23T12:20:26+0200
	ISABEL MARIN GARRETA - DNI 37730927W (AUT)




