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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
 
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES 
DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN PLANTA BAIXA DE LA MASIA 
DE CAN PALMER 

 

  

  
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. Isabel Marín Gonzalez, Tècnica de VIMED, o persona en qui delegui..  
Secretària: Sra. Anna Oliva Cuscó, Advocada del Departament de Serveis jurídics del 

Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 
 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 21 de febrer 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 contingudes al Projecte d’obres locals ordinàries de reforma i 
adequació en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans fixant-se el dia 19 de 
març de 2020 com a data límit per a la presentació de les ofertes al referit procediment. 
 

2. Atès que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, va declarar l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la seva disposició 
addicional tercera va suspendre els terminis per a la tramitació dels procediments de les 
entitats del sector públic afectant, per tant al procediment obert de referència. 

 
3. Atès que el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig de 2020, pel qual s’aproven mesures 

de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social 
del COVID-2019 i la seva disposició addicional octava va acordar l’aixecament de la 
suspensió dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats 
pertanyents al Sector Públic sempre i quan la seva tramitació es realitzi per mitjans 
electrònics. 

 
4. Atès que, en compliment del previst a la disposició addicional tercera del Reial Decret 

463/2020 de 14 de març de 2020, es va ampliar el termini de presentació de les ofertes a 
la licitació de referència fins al dia 18 de maig de 2020 a les 14:00h; publicant-se aquesta 
ampliació del termini al perfil de VIMED integrat a la PSCP en data 12 de maig de 2020.  

 
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 contingudes al Projecte d’obres locals ordinàries de reforma i 
adequació en planta baixa de la Masia de Can Palmer a Viladecans. 
 

2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. En concret, es 
recorda que segons preveia el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació 
(clàusula 6.2), les ofertes s’havien de presentar electrònicament mitjançant l’eina de Sobre 
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Digital accessible a l’espai de licitació publicat al Perfil de contractant de Viladecans 
Mediterrània, SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
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: 
 

Licitador núm. 1:   
Data presentació: 18/03/2020 a les 13:48h 
Núm. de Registre: E/000015-2020 
Identificador (NIF): B61826392 
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 18/03/2020 a les 18:23h 
Núm. de Registre: E/000017-2020 
Identificador (NIF): B63591077 
EMPRESA: IARSA OBRES I PROMOCIONS S.L 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 19/03/2020 a les 13:00h 
Núm. de Registre: E/000018-2020 
Identificador (NIF): B58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 17/05/2020 a les 19:39h 
Núm. de Registre: E/000021-2020 
Identificador (NIF): A08558678 
EMPRESA: CONSTRUCTORA I REHABILITADORA SECLA, S.A. 
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 09:42h 
Núm. de Registre: E/000022-2020 
Identificador (NIF): A27178789 
EMPRESA: OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 10:35h 
Núm. de Registre: E/000023-2020 
Identificador (NIF): B65866006 
EMPRESA: Infraestructuras Trade, SL 
 
Licitador núm. 7:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 11:32h 
Núm. de Registre: E/000024-2020 
Identificador (NIF): B43467968 
EMPRESA: RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITÈCTONIQUES SL 
 
Licitador núm. 8:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 11:37h 
Núm. de Registre: E/000025-2020 
Identificador (NIF): B60586005 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
SL 
 
Licitador núm. 9:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 12:46h 
Núm. de Registre: E/000026-2020 
Identificador (NIF): B25583881 
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EMPRESA: VOLTES CONNECTA, S.L. 
 
Licitador núm. 10:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 13:21h 
Núm. de Registre: E/000027-2020 
Identificador (NIF): B66355900 
EMPRESA: GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, 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. Atès que en data 4 de juny de 2020 l’Òrgan de Contractació ha resolt modificar la 
composició de la Mesa de Contractació de conformitat amb la proposta emesa pel gerent 
de VIMED.  
 

6. 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: 18/03/2020 a les 13:48h 
Núm. de Registre: E/000015-2020 
Identificador (NIF): B61826392 
EMPRESA: BIGAS GRUP, 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, 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 través de la qual 
es duran a terme les comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitació o 
que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 
 

2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador (DEUC o 
Annex 2-B) 

 
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 ha aportat tant el DEUC com la declaració responsable inicial adjunta com 
Annex 2-B al PCAP degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, al DEUC 
presentat, que té la intenció de subcontractar alguna part del contracte a tercers i 
identifica l’empresa subcontractista prevista.   
 

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. 
 
L’empresa aporta una declaració responsable indicant que pertany a un grup empresarial 
però no menciona si alguna altra de les empreses del grup ha presentat oferta a la 
licitació de referència.  
 

4.- Declaració sobre el compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat 
(Annex núm. 3) 
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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.  

  
 En concret, l’empresa aporta 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 i està a 
disposició d’acreditar-ho documentalment, a requeriment de VIMED.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau. 
 

7.- Designació de l’equip tècnic proposat (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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designen a l’equip tècnic mínim que es comprometen a 
posar a disposició de l’obra, en cas de resultar adjudicataris.  
 

8.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5) 

 
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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix indiquen la 
seva previsió de subcontractació, aportant el DEUC degudament complimentat i subscrit 
per part de l’empresa a qui tenen intenció de subcontractar part de l’obra.  

 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 18/03/2020 a les 18:23h 
Núm. de Registre: E/000017-2020 
Identificador (NIF): B63591077 
EMPRESA: IARSA OBRES I PROMOCIONS 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, 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 través de la qual 
es duran a terme les comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitació o 
que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 
 

2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador (DEUC o 
Annex 2-B) 
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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.  
 
L’empresa ha aportat tant el DEUC com la declaració responsable inicial adjunta com 
Annex 2-B al PCAP degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, al DEUC 
presentat, les parts del contracte que té la intenció de subcontractar.  
 

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 aporta una declaració responsable indicant que no pertany a cap grup 
empresarial. 
 

4.- Declaració sobre el 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, l’empresa aporta 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 i està a 
disposició d’acreditar-ho documentalment, a requeriment de VIMED.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau. 
 

7.- Designació de l’equip tècnic proposat (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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designen a l’equip tècnic mínim que es comprometen a 
posar a disposició de l’obra, en cas de resultar adjudicataris.  
 

8.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5) 

 
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.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix indiquen la 
seva previsió de subcontractació però no ho acompanyen dels DEUCs degudament 
complimentats i subscrits per part de les empreses a qui tenen previst subcontractar part 
del contracte.   
 

Licitador núm. 3:   
Data presentació: 19/03/2020 a les 13:00h 
Núm. de Registre: E/000018-2020 
Identificador (NIF): B58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR 
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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, 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 través de la qual 
es duran a terme les comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitació o 
que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 
 

2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador (DEUC o 
Annex 2-B) 

 
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 ha aportat el DEUC degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, 
al DEUC presentat, 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 correcta.  
 
L’empresa aporta una declaració responsable indicant que no pertany a cap grup 
empresarial. 
 

4.- Declaració sobre el 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, l’empresa aporta 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 i està a 
disposició d’acreditar-ho documentalment, a requeriment de VIMED.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau. 
 

7.- Designació de l’equip tècnic proposat (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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designen a l’equip tècnic mínim que es comprometen a 
posar a disposició de l’obra, en cas de resultar adjudicataris.  
 

8.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5) 
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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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona l’equip persona i tècnic que es compromet a 
adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. 
 

Licitador núm. 4:   
Data presentació: 17/05/2020 a les 19:39h 
Núm. de Registre: E/000021-2020 
Identificador (NIF): A08558678 
EMPRESA: CONSTRUCTORA I REHABILITADORA SECLA, 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, 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 través de la qual 
es duran a terme les comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitació o 
que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 
 

2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador (DEUC o 
Annex 2-B)  

 
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 ha aportat el DEUC degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, 
al DEUC presentat, que té la intenció de subcontractar alguna part del contracte a tercers 
sense indicar la part del contracte que tenen previst subcontractar ni assenyalar cap altra 
dada o informació al respecte.    
 

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

L’empresa no aporta cap declaració responsable en relació amb aquest punt. En 
conseqüència, de conformitat amb el previst a la clàusula 7.2.3 del PCAP, s’entén que no 
concorre la circumstància prevista en aquesta clàusula.  
 

4.- Declaració sobre el 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, l’empresa aporta 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 i està a 
disposició d’acreditar-ho documentalment, a requeriment de VIMED.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

 No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
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No s’escau. 
7.- Designació de l’equip tècnic proposat (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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designen a l’equip tècnic mínim que es comprometen a 
posar a disposició de l’obra, en cas de resultar adjudicataris.  
 

8.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5) 

 
La documentació presentada NO 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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Declaren, igualment, 
al seva intenció de subcontractar però no indiquen la part del contracte que tenen previst 
subcontractar, ni assenyalen l’import referenciat al pressupost del projecte, ni el nom o el 
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encomanarà la realització. Tampoc aporten 
cap DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 
 

Licitador núm. 5:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 09:42h 
Núm. de Registre: E/000022-2020 
Identificador (NIF): A27178789 
EMPRESA: OHL SERVICIOS INGESAN, 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, 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 com a prova preliminar de l’aptitud del licitador (DEUC o 

Annex 2-B) 
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 ha aportat tant el DEUC com la declaració responsable inicial adjunta com 
Annex 2-B al PCAP degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, al DEUC 
presentat, que té la intenció de subcontractar identificant a l’empresa subcontractista i 
aporta el DEUC degudament complimentat i subscrit per aquesta última.  
 

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 aporta una declaració responsable indicant que pertany a un grup d’empreses 
i que cap d’elles participa a la present licitació.  
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4.- Declaració sobre el 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, l’empresa aporta 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 a 
disposició d’aportar, a requeriment de VIMED, la documentació acreditativa conforme la 
plantilla de l’empresa 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 conforme la seva empresa compta amb un pla d’igualtat. 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau. 
 

7.- Designació de l’equip tècnic proposat (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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designen a l’equip tècnic mínim que es comprometen a 
posar a disposició de l’obra, en cas de resultar adjudicataris.  
 

8.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5) 

 
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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix indiquen la 
seva previsió de subcontractació, indicant una empresa subcontractista que coincideix 
amb la que indiquen al DEUC.  
 

Licitador núm. 6:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 10:35h 
Núm. de Registre: E/000023-2020 
Identificador (NIF): B65866006 
EMPRESA: Infraestructuras Trade, 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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designa dues adreces de correu electrònic a efectes de 
notificacions 
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2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador (DEUC o 

Annex 2-B) 
 

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 ha aportat tant el DEUC com la declaració responsable inicial adjunta com 
Annex 2-B al PCAP degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, al DEUC 
presentat, que no la intenció de subcontractar cap part del contracte.   
 

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 declara responsablement que no conforma grup empresarial.  
 

4.- Declaració sobre el 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, l’empresa aporta 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 a disposició d’aportar, a requeriment de VIMED, la documentació acreditativa 
conforme la plantilla de l’empresa 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. 
 

7.- Designació de l’equip tècnic proposat (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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designen a l’equip tècnic mínim que es comprometen a 
posar a disposició de l’obra, en cas de resultar adjudicataris.  
 

8.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5) 

 
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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix indiquen 
que no tenen previst subcontractar cap part del contracte.  
 

Licitador núm. 7:   
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Data presentació: 18/05/2020 a les 11:32h 
Núm. de Registre: E/000024-2020 
Identificador (NIF): B43467968 
EMPRESA: RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITÈCTONIQUES SL 
 
Al descarregar la documentació aportada al sobre A per aquest licitador sorgeix un error a 
l’eina de Sobre Digital que impedeix descarregar el fitxer titulat “DECLARACIO 
CLASSIFICACIO I RELI.pdf”. Remès l’error al servei de suport del Sobre Digital, a 25 de 
maig de 2020 han informat que una incidència a l’eina de sobre digital ha provocat que 
aquell document no estigui accessible.  

 

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, 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 com a prova preliminar de l’aptitud del licitador (DEUC o 

Annex 2-B) 
 

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 ha aportat el DEUC degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, 
al DEUC presentat, que té la intenció de subcontractar identificant a les empreses 
subcontractistes. No obstant, no aporta els DEUCs degudament complimentats i 
subscrits per aquestes últimes (sinó només declaracions responsables inicials).  
 

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 declara responsablement que no conforma grup empresarial.  
 

4.- Declaració sobre el 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, l’empresa aporta 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 i està a 
disposició d’acreditar-ho documentalment, a requeriment de VIMED.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau. 
 

7.- Designació de l’equip tècnic proposat (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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designen a l’equip tècnic mínim que es comprometen a 
posar a disposició de l’obra, en cas de resultar adjudicataris.  
 

8.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5) 

 
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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament, indicant que tot ell es 
propi. Així mateix indiquen la seva previsió de subcontractació, detectant que les 
empreses subcontractistes indicades coincideixen amb les senyalades al DEUC.  No 
obstant, manca aportar els DEUCs degudament complimentats i subscrits per les 
empreses a qui declara tenir intenció de subcontractar part del contracte.  
 

Licitador núm. 8:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 11:37h 
Núm. de Registre: E/000025-2020 
Identificador (NIF): B60586005 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
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, 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 com a prova preliminar de l’aptitud del licitador (DEUC o 

Annex 2-B) 
 

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 ha aportat tant el DEUC degudament complimentat i subscrit. L’empresa 
declara, al DEUC presentat, que té la intenció de subcontractar identificant les parts del 
contracte i les empreses subcontractistes i aporta els DEUCs degudament complimentats 
i subscrits per aquestes últimes.  
 

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 declara responsablement que no conforma grup empresarial.  
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4.- Declaració sobre el 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, l’empresa aporta 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 i està a 
disposició d’acreditar-ho documentalment, a requeriment de VIMED.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau. 
 

7.- Designació de l’equip tècnic proposat (Annex núm. 4) 
 

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 adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al PCAP 
de la licitació (amb l’excepció que s’indica a continuació) en la qual designen a l’equip 
tècnic mínim que es comprometen a posar a disposició de l’obra, en cas de resultar 
adjudicataris.  
 
Es detecta que en la columna corresponent als anys mínims d’experiència en obres 
similars exigida pel PCAP, l’empresa indica la data d’obtenció del títol. Així mateix, en les 
declaracions responsables presentades de l’equip tècnic proposat (document no exigit 
sota el PCAP) tampoc s’indica si cadascun d’aquests tècnics compten amb l’experiència 
mínima en obres similars requerida. S’advertirà d’aquest punt a l’empresa a fi que 
procedeixi a la seva esmena.   
 

8.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5) 

 
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 
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament, indicant que tot ell es 
propi. Així mateix indiquen la seva previsió de subcontractació, senyalant les empreses 
subcontractistes que coincideixen amb les identificades al DEUC a excepció d’una 
d’elles. S’advertirà d’aquest punt a l’empresa a fi que procedeixi a la seva esmena o 
aclariment.   
 

Licitador núm. 9:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 12:46h 
Núm. de Registre: E/000026-2020 
Identificador (NIF): B25583881 
EMPRESA: VOLTES CONNECTA, S.L. 

 

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, 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 com a prova preliminar de l’aptitud del licitador (DEUC o 

Annex 2-B) 
 

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 ha aportat tant el DEUC com la declaració responsable inicial adjunta com 
Annex 2-B al PCAP degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, al DEUC 
presentat, 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 declara responsablement que pertany a un grup empresarial i identifica les 
demés empreses del grup, podent-se constatar que cap d’elles concorren al procediment 
de referència individualment o col·lectiva a part de VOLTES CONNECTA, S.L. 
 

4.- Declaració sobre el 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, l’empresa aporta 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 i està a 
disposició d’acreditar-ho documentalment, a requeriment de VIMED.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau. 
 

7.- Designació de l’equip tècnic proposat (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, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designen a l’equip tècnic mínim que es comprometen a 
posar a disposició de l’obra, en cas de resultar adjudicataris.  
 

8.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5) 

 
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.  
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A tal efecte, adjunta declaració redactada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament i en ella indiquen la 
seva previsió de subcontractació (relacionant varis capítols o parts d’obra a 
subcontractar amb els perfils professionals de les empreses a qui subcontractaran la 
seva execució). No obstant, la declaració no està firmada.  
 
Es detecta igualment una contradicció amb el DEUC aportat per l’empresa en el qual 
declarava que no tenia la intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers. 
S’advertirà d’aquest punt a l’empresa a fi que procedeixi a la seva esmena o aclariment.   

 
Licitador núm. 10:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 13:21h 
Núm. de Registre: E/000027-2020 
Identificador (NIF): B66355900 
EMPRESA: GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, 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, 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 com a prova preliminar de l’aptitud del licitador (DEUC o 

Annex 2-B) 
 
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 ha aportat tant el DEUC com la declaració responsable inicial adjunta com 
Annex 2-B al PCAP degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, al DEUC 
presentat, que té la intenció de subcontractar identificant les parts del contracte que té la 
intenció d’encarregar 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 declara responsablement que no conforma grup empresarial.  
 

4.- Declaració sobre el 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, l’empresa aporta 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 i està a 
disposició d’acreditar-ho documentalment, a requeriment de VIMED.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

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

No s’escau. 
7.- Designació de l’equip tècnic proposat (Annex núm. 4) 
 

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 presenta una declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 4 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designen a l’equip tècnic mínim que es comprometen a 
posar a disposició de l’obra, en cas de resultar adjudicataris. No obstant, no queda clar 
quin tècnic proposen en concret al càrrec de cap d'obra amb experiència acreditada en 
obres de rehabilitació que compti amb la titulació i experiència mínima en obres similars 
indicada en el PCAP i a qui es comprometin assignar una dedicació de com a mínim el 
50%.  
 
En aquest sentit, es recorda que els licitadors són lliures per aportar equips o tècnics 
addicionals però que únicament podran computar aquells professionals que acreditin els 
requisits establerts per a l’equip mínim. S’advertirà al licitador d’aquest punt per tal que 
procedeixi a la seva esmena o aclariment.  
 

8.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5) 

 
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.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix indiquen la 
seva previsió de subcontractació, senyalant les parts d’obra que subcontractaran 
indicant-se uns capítols que no coincideixen amb les senyalades al DEUC. S’advertirà a 
l’empresa d’aquest punt per tal que procedeixi a la seva esmena o aclariment.  

  
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. 3:   
Data presentació: 19/03/2020 a les 13:00h 
Núm. de Registre: E/000018-2020 
Identificador (NIF): B58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR 

 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 09:42h 
Núm. de Registre: E/000022-2020 
Identificador (NIF): A27178789 
EMPRESA: OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 10:35h 
Núm. de Registre: E/000023-2020 
Identificador (NIF): B65866006 
EMPRESA: Infraestructuras Trade, SL 

 

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 
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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: 18/03/2020 a les 13:48h 
Núm. de Registre: E/000015-2020 
Identificador (NIF): B61826392 
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la licitació.  
Caldrà esmenar les següents deficiències:  
 

- Manca aclarir si alguna altra de les empreses que conformen el grup empresarial es 
presenten a la licitació, sigui individualment o en UTE. En la declaració presentada 
s’han limitat a senyalar que formen part d’un grup empresarial.  

 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 18/03/2020 a les 18:23h 
Núm. de Registre: E/000017-2020 
Identificador (NIF): B63591077 
EMPRESA: IARSA OBRES I PROMOCIONS S.L 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la licitació.  
Caldrà esmenar les següents deficiències:  
 

- Manca aportar els DEUCs degudament complimentats i subscrits per les empreses 
a qui han declarat que subcontractaran part dels treballs objecte del contracte.  

 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 17/05/2020 a les 19:39h 
Núm. de Registre: E/000021-2020 
Identificador (NIF): A08558678 
EMPRESA: CONSTRUCTORA I REHABILITADORA SECLA, S.A. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la 
licitació. Caldrà esmenar les següents deficiències:  
 

- Manca indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar, i assenyalar-ne 
l’import referenciat al pressupost del projecte, i el nom o el perfil empresarial, definit 
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes als quals se n’encomanarà la realització. En aquest cas, s’ha de 
presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst 
subcontractar. 
 

Licitador núm. 7:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 11:32h 
Núm. de Registre: E/000024-2020 
Identificador (NIF): B43467968 
EMPRESA: RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITÈCTONIQUES SL 

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

- Manca aportar el DEUC degudament complimentat i subscrit per cadascuna de les 
empreses a qui han declarat que tenen previst subcontractar parts o capítols de 
l’obra objecte de licitació. 

 
Licitador núm. 8:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 11:37h 
Núm. de Registre: E/000025-2020 
Identificador (NIF): B60586005 
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EMPRESA: CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS SL 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la 
licitació. Caldrà esmenar les següents deficiències:  
 

- La declaració que han presentat de designació de l’equip tècnic proposat no s’ajusta 
al model contingut a l’Annex núm. 4 del PCAP atès que no han indicat, per 
cadascun dels tècnics proposats, l’experiència en obres similars que ha de ser de, 
com a mínim, la indicada en el PCAP (sinó que en aquesta columna han senyalat la 
data d’obtenció del títol). 

- L’empresa a qui han declarat que tenen previst subcontractar la part d’obra relativa 
a les portes mamara en el DEUC no coincideix amb la que han senyalat en la 
declaració de “Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició 
de l’obra i previsió de subcontractacions” aportada. 

 
Licitador núm. 9:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 12:46h 
Núm. de Registre: E/000026-2020 
Identificador (NIF): B25583881 
EMPRESA: VOLTES CONNECTA, S.L. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la 
licitació. Caldrà esmenar les següents deficiències:  
 

- Manca aportar la declaració redactada de conformitat amb l’Annex núm. 5 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual relaciona el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament degudament 
subscrita. La que han aportat no està firmada.  
 

- Es detecta una contradicció entre la previsió de subcontractació indicada al DEUC 
(on declaren que no tenen intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers) 
i la senyalada en la declaració “Relació d’equip personal i tècnic que el licitador 
posarà a disposició de l’obra i previsió de subcontractacions” que han aportat (on 
relacionen varis capítols o parts d’obra a subcontractar i ho relacionen amb els 
perfils professionals de les empreses a qui subcontractaran la seva execució).  
 
En aquest sentit, manca indicar la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, i assenyalar-ne l’import referenciat al pressupost del projecte, i el 
nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encomanarà la 
realització. En aquest cas, s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de 
les empreses que es té previst subcontractar. 

 
Licitador núm. 10:   
Data presentació: 18/05/2020 a les 13:21h 
Núm. de Registre: E/000027-2020 
Identificador (NIF): B66355900 
EMPRESA: GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la 
licitació. Caldrà esmenar les següents deficiències:  
 

- Manca designar al tècnic que proposen per a la posició de cap d’obra en l’equip 
mínim exigit al PCAP que haurà de comptar amb una experiència acreditada en 
obres de rehabilitació, amb la titulació i experiència mínima en obres similars 
indicada al PCAP i a qui s’hauran de comprometre assignar una dedicació de, com 
a mínim, el 50%. En la declaració presentada no queda clar a quin dels tècnics 
proposen per aquesta posició. En aquest sentit, es recorda que els licitadors són 
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lliures per aportar equips o tècnics addicionals però que únicament podran computar 
aquells professionals que acreditin els requisits establerts per a l’equip mínim. 

- Es detecta una contradicció entre les parts o capítols de l’obra que tenen previst 
subcontractar indicats al DEUC amb els senyalats a la “Relació d’equip personal i 
tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i previsió de subcontractacions”. 
 
En aquest sentit, manca indicar la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, i assenyalar-ne l’import referenciat al pressupost del projecte, i el 
nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encomanarà la 
realització. En aquest cas, s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de 
les empreses que es té previst subcontractar. 

 
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.  
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