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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ 
SOBRE A DEL PROCEDIMENT OBERT PER A LA  
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU DE L’AULA DE TRÀNSIT I OFICINA 
AMB MÒDULS PREFABRICATS A VILADECANS 

 
 

 
 

  
 

  
 
Hi assisteixen:  
 
 

President/a: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED 

Vocal: Sr. Enric Serra del Castillo, Director de Serveis de l’Àrea de 

Planificació Territorial de l’Ajuntament de Viladecans 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del 

Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

Vocal: Sra. Isabel Marín Gonzalez, Tècnica de VIMED 

Secretari/a: Sra. Silvia Castro Serres, Advocada del Departament de 

Serveis Jurídics i de Compliment Legal del Grup d’Empreses 

Municipals Viladecans S.L. 

  
Antecedents 

 
1. Atès que en data 14 de maig de 2020 es va publicar 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 de les obres corresponents al projecte bàsic i 
executiu de l’Aula de trànsit i oficina amb mòduls prefabricats a Viladecans.  
 

2. Atès que en data 9 de juny 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 les obres corresponents al projecte bàsic i 
executiu de l’Aula de trànsit i oficina amb mòduls prefabricats a 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: 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 
AULA DE TRÀNSIT I OFICINA AMB 

MÒDULS PREFABRICATS 

DATA 10 de juny de 2020 
 

CODI PROJECTE 
 

147-FP14-001 
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Licitador núm. 1:   
Data presentació: 08/06/2020 12:02:58 
Núm. de Registre: E/000046-2020 
Identificador (NIF): A08270993 
CONSTRUCTORA D'ARO, SA 

 
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: 08/06/2020 12:02:58 
Núm. de Registre: E/000046-2020 
Identificador (NIF): A08270993 
CONSTRUCTORA D'ARO, SA 
 
 

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.- Declaració  responsable aptitud licitador (Annex 2B)  
 

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 declaració responsable segons Annex 2B degudament complimentat 
i subscrit per Conseller Delegat de  l’empresa. 
 

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

L’empresa licitadora no presenta cap declaració. La manca d’aquesta 
documentació s’entén com a  declaració per part del licitador que no concorre 
aquesta circumstància. 
 

4.-  Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (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.  

  



  
ACTA D’BERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A LICITACIÓ OBRES AULA DE TRÀNSIT I OFICINA AMB MÒDULS PREFABRICATS 

 
  Pàg.  3 de 4 

En concret aporta, degudament complimentada, una declaració subscrita de 
conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al PCAP en la que s’indica que té una 
plantilla inferior a 50 treballadors i no està obligat al compliment de les 
condicions socials de treball i d’igualtat, tot i això aporta documentació conforme 
la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors disminuïts 
superior al 2%, i també, tot i no tenir-ne l’obligació perquè té una plantilla inferior 
a 250 treballadors, disposa i aporta un pla d’igualtat d’oportunitats entre les 
dones i els homes. 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

 
 No s’escau. 
 

     7.-  Annex 7.- Designació equip tècnic proposat. 
 
El licitador no complimenta degudament l’annex 7 amb la identificació de l’equip 
tècnic (que si que identifica en l’annex núm. 8) i amb indicació de la titulació i 
experiència de cadascun dels integrants de l’equip. 

 
Essent aquest un requisit de solvència tècnica necessari per a poder licitar, exigit 
per la clàusula 5.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’acorda 
requerir al licitador per tal que presenti el document d’Annex núm. 7 degudament 
complimentat, això és, amb la identificació de l’equip tècnic que s’ha indicat en 
l’annex núm. 8, més el topògraf com es dirà, amb indicació de la titulació i 
experiència de cadascun dels integrants de l’equip. 

 
 

8 .- Annex 8.- Equip personal i tècnic que es posarà a disposició de    l’obra i 
previsió de subcontractacions. 

 
El licitador presenta parcialment complimentat l’annex 8 de declaració 
responsable del personal que posarà a disposició per a l’execució de l’obra. En 
concret, no designa a cap tècnic per al càrrec de topògraf exigit per la clàusula 
5.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
Essent aquest un requisit de solvència tècnica necessari per a poder licitar, 
s’acorda requerir al licitador per tal que presenti el document d’Annex núm. 8 
degudament complimentat, això és, incloent les dades de la persona designada 
per a dur a terme els treballs com a topògraf. 

 
 
 

A C O R D S 
 
 

1.  La Mesa acorda requerir al següent licitador per tal que esmeni les 
deficiències existents al sobre A atorgant-lo un termini de tres (3) dies 
hàbils a aquests efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin les 
deficiències observades, no seran admesos i es proposarà la seva exclusió 
del present procediment de licitació:  
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Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 08/06/2020 12:02:58 
Núm. de Registre: E/000046-2020 
Identificador (NIF): A08270993 
CONSTRUCTORA D'ARO, SA 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el 
plec de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà 
esmenar les següents deficiències: 

 
- Manca designar a un tècnic per al càrrec de topògraf en l’annex 8 

aportat, al tractar-se d’un requisit de solvència tècnica necessari per a 
poder licitar.  

- Manca aportar l’annex 7 degudament complimentat amb la identificació 
de l’equip tècnic que s’ha indicat en l’annex núm. 8 més el topògraf, 
amb indicació de la titulació i experiència de cadascun dels integrants 
de l’equip. 

 
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. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
SR. EMILI GALISTEO RODRÍGUEZ 
President 

 
 
 
 
 
 
 
SR. ENRIC SERRA DEL CASTILLO 
Vocal 

 
 
 
 
 
SRA.   ISABEL MARÍN GONZALEZ 
Vocal 

 
 
 
 
 
SR. ALBERT DIAZ MENÉNDEZ 
Vocal 

 
 
 
 
 
SRA. SILVIA CASTRO SERRES 
Secretaria 

 


