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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
 

PROCEDIMENT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS DE NETEJA DE 
LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PEL GRUP 
D´EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS 

 

 

  

  
Hi assisteixen:  

 
President: Carme Vidal Trabalón, Gerent de S.P.M. VILADECANS 

QUALITAT, S.L. 
Vocal:  Rosa Gallardo Romero, Directora de l’àmbit de serveis a la 

ciutadania de l’Ajuntament de Viladecans, SL 
Vocal: Albert Díaz Menéndez,  Cap de finances del Grup d’Empreses 

Municipals Viladecans S.L.,  
Vocal: Javier Ruiz Reloid, Tècnic de S.P.M. VILADECANS QUALITAT, 

S.L.,  
Secretària: Consuelo Cid Gil, Advocada de Serveis jurídics Grup 

d’Empreses Municipals Viladecans S.L., 
 

Antecedents 
 

1. Atès que en data 17 de juliol de 2020 es va publicar en el DOUE i que en data 21 de juliol 
de 2020 es va publicar al perfil de SPM Viladecans Qualitat ( “VIQUAL”) 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 el 

servei de neteja de les instal·lacions gestionades pel grup d’empreses  municipals de 
Viladecans.  
 

2. Atès que en data 28 de setembre de 2020 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 serveis consistents els serveis  de neteja de les instal·lacions gestionades pel 
grup d’empreses municipals de 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: 

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 28/09/2020 13:08:42 

Núm. de Registre: E/000073-2020 
Identificador (NIF): A25040759 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS 
GESTIONADES PEL GRUP D´EMPRESES 

MUNICIPALS DE VILADECANS 

DATA 
30 de setembre 
de 2020 

NÚM.  
EXPEDIENT 

129/20 
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EMPRESA: CLANSER, S.A. 
Núm del lot al que es presenta : 2  
 

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: 28/09/2020 13:08:42 
Núm. de Registre: E/000073-2020 
Identificador (NIF): A25040759 
EMPRESA: CLANSER, S.A. 
Núm del lot al que es presenta : 2  
 

 

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 

 
En aquest sentit, el licitador presenta una declaració signada de conformitat amb l’Annex 
núm. 1 adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa  una adreça de correu electrònic.  
 

 
2.- Declaració  responsable aptitud licitador  
 

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.  
 

El licitador aporta una DEUC degudament complimentada i subscrita pel representant 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. 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, l’empresa licitadora CLANSER, S.A. presenta una declaració responsable 

indicant que l’empresa té més de   250 treballadors i que està en disposició d’aportar 
documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un 

nombre de persones treballadores amb discapacitat  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,  així com  pla d’igualtat. 
 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
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 No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau.  

 
 

A C O R D S 
 

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. 1:   
Data presentació: 28/09/2020 13:08:42 
Núm. de Registre: E/000073-2020 
Identificador (NIF): A25040759 
EMPRESA: CLANSER, S.A. 

Núm del lot al que es presenta : 2  
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Sra. Carme Vidal Trabalón 
Presidenta  

 
 
 
 

 
 
Sra. Rosa Gallardo Romero 
Vocal 

 
 
 
 

 
 
Sr. Albert Díaz Menéndez  
Vocal  

 
 
 
 

 
 
 
Sr. Javier Ruiz Reloid 
Vocal  
 

 
 
 
 

 
 
 
Sra. Consuelo Cid Gil 
Secretària  

 

 




