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RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ DE PROPOSTES ECONÒMIQUES –  
 

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. 

 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD 
PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS QUALITAT, S.L. (en endavant, VIQUAL) 
 
En relació al procediment d’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 
 

EXPOSA 
 
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 
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.. 

 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 
SUBMINISTRAMENT PRODUCTES 

QUÍMICS 

DATA 
28 de setembre de 
2020 

CODI 
PROJECTE 

381/18 
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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, a obrir el sobre A dels licitadors. 
 

8. Atès que van presentar oferta a la licitació les següents empreses: 
 

 
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.  

 
9. Atès que la Mesa va acordar: 
 

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:  

 
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 . 
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10. Atès que es va requerir a l’empresa : APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. per tal que 
esmenés la documentació presentada, i en data 2 de juliol de 2020 va presentar 
la seva esmena, havent acordat la Mesa requerir al licitador per tal que aclarís el 
sentit de la documentació presentada doncs no restava clar si la plantilla de 
l’empresa estava integrada per un nombre de treballadors disminuïts del 2% o 
be, de que havia adoptat d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art. 
2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.  
 

11. Atès que la Mesa en reunió de data 31 d’agost de 2020, va considerar suficient 
l’aclariment de la documentació presentada per l’empresa APLICLOR WATER 

SOLUTIONS, S.A i va acordar admetre-la a la licitació. 
 

12. Atès que  en data 1 de setembre de 2020, l’Òrgan de contractació de VIQUAL va 
resoldre procedir a l’apertura pública telemàtica del sobre B, proposta 
econòmica, en data 4 de setembre de 2020, el que es va publicar a la plataforma 
electrònica de contractació de la Generalitat de Catalunya. 

 
13. Atès que en data 4 de setembre de 2020, es va procedir a l’apertura del sobre B, 

oferta  econòmica i els licitadors van presentar les següents ofertes 
econòmiques: 

 
Licitador núm. 1:  
EMPRESA: APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. 
Oferta econòmica: 30.380,40 €, IVA exclòs 
Percentatge de baixa 43,75% 
 
Licitador núm. 2:  
EMPRESA: JUAN SUÑE S.A. 
Oferta econòmica: 25.831,80 € IVA exclòs 
Percentatge de baixa  52,18 % 
 

14. Atès que, a la vista de les ofertes presentades, la Mesa va acordar: 
 

“1. REQUERIR al licitador 1 APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A., i, 
al licitador 2 JUAN SUÑÉ, S.A.: per tal de que en el termini màxim de 

cinc (5) dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la 
comunicació; presentin per escrit la informació i les justificacions que 
considerin oportunes en relació als diferents components de la seva oferta 
econòmica, atès que resulta presumptament temerària. Aquestes 
justificacions s’hauran de presentar a través de l’eina de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.” 

 
15. Atès que en data 15 de setembre de 2020, es va procedir a requerir al licitador 1 

APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A., i, al licitador 2 JUAN SUÑÉ, S.A. per tal 
que presentessin per escrit la informació i les justificacions que considerin 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta econòmica, de 
conformitat amb l’Acord de la Mesa. 
 

16. Atès que els licitadors han complimentat el requeriment en les següents dates: 
 
 

Licitador núm. 1:  
EMPRESA: APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. 
Data de presentació de justificació: 18/9/2020 
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Licitador núm. 2:  
EMPRESA: JUAN SUÑE S.A. 
Data de presentació de justificació: 17/09/2020 
 

17. Atès que en data 22 de setembre de 2020 s’ha emès un informe pel tècnic de 
VIQUAL en relació a les justificacions de les baixes  presentades per a justificar 
la validesa, viabilitat i proporcionalitat de les ofertes presentades i justificar les 
baixes respecte el pressupost base de licitació. 
 

18. Atès que en data 22 de setembre de 2020, la Mesa de Contractació ha adoptat 
l’acord següent:  

 
“PRIMER.  RATIFICAR i assumir com a propi, l’informe tècnic de 22 de setembre de 

2020 relatiu a l’anàlisi de les justificacions de les ofertes econòmiques 
presentades  pel licitador núm. 1 (APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.) i 
pel licitador núm. 2 (JUAN SUÑÉ, S.A.) les quals es consideren 
SUFICIENTS.  

 
SEGON.  ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA 

D’ACCEPTACIÓ de l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 1 
(APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.) i la del licitador núm. 2 (JUAN 
SUÑÉ, S.A.)  en el procediment obert per a l’adjudicació 
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).” 

 
 

És per tot això que  
 

R E S O L C 

 
PRIMER.- RATIFICAR l’acord de la Mesa de Contractació de data 22 de setembre de 

2020 i ACCEPTAR l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 1 
(APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.) i la del licitador núm. 2 (JUAN 
SUÑÉ, S.A.)  en el procediment obert per a l’adjudicació 
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), 
per entendre justificades les baixes presentades. 

 
SEGON.- COMUNICAR la present resolució als interessats.  
 
 
Viladecans, a 28 de setembre de 2020 

 
  

 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


