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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ 
D’ESMENA AL SOBRE A DE CONTRACTACIÓ 
PER PROCEDIMENT OBERT PER A EXECUTAR 
LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ DE L’AULA REMOLAR COM A 
ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I EDUCACIÓ 
AMBIENTAL A VILADECANS 

 
 

 
 

  
 

  
 
Hi assisteixen:  
 

President: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED, o persona en 
qui delegui 

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, o persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del 
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en 
qui delegui. 

Vocal: Sr. Iván Arias Barbosa, Tècnic de VIMED, o persona en qui 
delegui. 

Secretària: Sra. Isabel Marín Garreta, Advocada del Departament de 
Serveis jurídics i de Compliment Legal del  Grup d’Empreses 
Municipals Viladecans S.L., com a Lletrada delegada. 

 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 13 de març de 2018 el Secretari General de l’Ajuntament de 

Viladecans va certificar que el  Projecte d’adequació de l’aula Remolar com a 
zona d’acollida de visitants i educació ambiental es podia considerar aprovat 
definitivament des del 9 de març de 2018. 
 

2. Atès que, mitjançant Decret de data 18 de desembre de 2019, l’Ajuntament de 
Viladecans va aprovar l’encàrrec a favor de la mercantil SPM Viladecans 
Mediterrània, S.L., en la seva condició de mitjà propi personificat de 
l’ajuntament, de les obres del Projecte d’adequació de l’aula Remolar com a 
zona d’acollida de visitants i educació ambiental, d’acord amb els projectes i 
memòries valorades i aprovades i amb els seus pressupostos. 

 
3. Atès que en data 10 de març de 2020, es va aprovar per la Consellera 

Delegada de VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació, 
d’acord amb allò determinat a l’acord d’inici d’expedient de data 8 de gener de 
2020. 

 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 
OBRES ADEQUACIÓ AULA 

REMOLAR 

DATA 3 de juliol de 2020 
 

CODI PROJECTE 
 

119/FP14/001 
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4. Atès que en data 10 de març de 2020, es va publicar al perfil del contractant de 
VIMED, a través de  la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya l’Anunci de Licitació de les esmentades obres, concedint-se un 
termini de vint-i-vuit dies naturals per a la presentació d’ofertes, fixant-se com a 
data límit per a la presentació de les mateixes el 7 d’abril de 2020. 

 
Aquest termini va estar suspès mitjançant la Disposició Addicional Tercera del 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, que va suspendre els terminis 
per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. 
 
La pròpia DA 3a. establia que el còmput dels terminis es reprendria en el 
moment en què perdés vigència el RD 463/2020 o, de ser el cas, les seves 
pròrrogues. 
 
En data 6 de maig de 2020 es va publicar al BOE 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. 

 
En compliment del previst a la disposició addicional tercera del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març de 2020, VIMED va ampliar el termini de presentació 
de les ofertes fins el dia 8 de juny de 2020, a les 14h., el que es va publicar en 
el perfil de VIMED integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya en data 12 de maig de 2020. 
 

1. En data 19 de juny de 2020 es va reunir la Mesa de contractació a l’efecte de 
procedir a l’obertura i qualificació de la documentació continguda en el sobre A, 
documentació administrativa general de la licitació del contracte de les obres 
contingudes al PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA 
D’ACOLLIDA DE VISITANTS I EDUCACIÓ AMBIENTAL, a Viladecans. 
 

2. Les següents empreses van presentar oferta a la present licitació:  
 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 07/04/20 a les 11:53:32 h 
Núm. de Registre: E/000020-2020 
Identificador (NIF): B65480360 
EMPRESA: CONSTRUALIA gestión, S.L. 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 08/06/20 a les 04:21:50 h 
Núm. de Registre: E/000043-2020 
Identificador (NIF): B65337362 
EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL 

 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 08/06/20 a les 10:56:09 h 
Núm. de Registre: E/000044-2020 
Identificador (NIF): B58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 
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Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 08/06/20 a les 11:38:21 h 
Núm. de Registre: E/000045-2020 
Identificador (NIF): B67299628 
EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 08/06/20 a les 13:19:07 
Núm. de Registre: E/000047-2020 
Identificador (NIF): B64215643 
EMPRESA: GOMINTEC, SL 
 

3. En la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar 
els acords següents:  

 
 

1. La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les deficiències 
existents al sobre A atorgant-los 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:  

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 07/04/20 a les 11:53:32 h 
Núm. de Registre: E/000020-2020 
Identificador (NIF): B65480360 
EMPRESA: CONSTRUALIA gestión, S.L. 
 
 

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: 
 
- DEUC: Part. VI. En el darrer paràgraf, corresponent al consentiment per tenir 

accés als documents justificatius de la informació facilitada no s’indica que 
aquest consentiment es realitza a favor de la S.P.M. VILADECANS 
MEDITERRÀNIA, S.L., ni per a quins apartats del DEUC es realitza. El 
document no està signat electrònicament tal i com s’indicava en la clàusula 
7.2.2 del Plec de Clàusules Administratives. 
 
El licitador haurà d’aportar, per tant, DEUC degudament complimentat, 
amb indicació de l’autorització a S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, 
S.L. per consultar els documents justificatius de la informació facilitada i 
signat electrònicament. 
 
 

- En l’annex 4 no s’indica la titulació del cap d’obra, el delegat d’obra, el 
responsable de seguretat i salut i el responsable de qualitat i gestió ambiental 
que són la mateixa persona. 
 
Caldrà per tant, que el licitador aporti Annex 4 degudament complimentat 
en el que indiqui la titulació del cap d’obra, el delegat d’obra, el 
responsable de seguretat i salut i el responsable de qualitat i gestió 
ambiental 

 
 
- Tal i com s’indica en l’annex 4, el topògraf indicat pel licitador és l’empresa 

Activa Ingeniería y Geoservicios, S.L., que no es fa constar en aquest annex 5, 
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i tampoc s’aporta el DEUC de la mateixa, tal i com es requereix en el propi 
model d’Annex 4. 
 
Caldrà que el licitador indiqui en l’annex 5 a Activa Ingeniería y 
Geoservicios, S.L com empresa subcontractada per la topografia i aporti 
DEUC de la mateixa. 

 
 

 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 08/06/20 a les 04:21:50 h 
Núm. de Registre: E/000043-2020 
Identificador (NIF): B65337362 
EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL 
 

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: 
 
- DEUC:  

Part II. Malgrat indicar que figura inscrit en una llista oficial d’operadors 
econòmics autoritzats o disposa d’un certificat equivalent, no indica el nom de 
la llista o certificat. 
 
Part. VI. En el darrer paràgraf, corresponent al consentiment per a que la 
S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L., tingui accés als documents 
justificatius de la informació facilitada no s’indica que l’autoritzada és aquesta 
societat, ni per a quins apartats del DEUC es realitza aquest consentiment.  
 
El licitador haurà d’aportar, per tant, DEUC degudament complimentat, 
amb indicació de la llista oficial d’operadors econòmics en la que està 
inscrit i de l’autorització a S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. per 
consultar els documents justificatius de la informació facilitada en les 
parts/seccions corresponents. 

 
 

 
- Annex 4.- Malgrat manifestar-se en el DEUC que no es subcontractarà cap part 

del contracte, en l’annex 4 el licitador assenyala com a topògraf a l’empresa 
Farvec Topografia, de la que no s’aporta DEUC. 
 
El licitador haurà d’indicar en el DEUC que si subcontractarà part del 
contracte i aportar DEUC de l’empresa subcontractada, Farvec 
Topografia. 
  

- Annex 5.- Malgrat manifestar-se en el DEUC que no es subcontractarà cap part 
del contracte, en l’annex 5 el licitador assenyala la part del contracte que 
subcontractarà. 

 
El licitador haurà d’indicar en el DEUC que si subcontractarà part del 
contracte i aportar DEUC de les empreses subcontractistes. 
 

 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 08/06/20 a les 10:56:09 h 
Núm. de Registre: E/000044-2020 
Identificador (NIF): B58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 
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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: 
 
- DEUC:  

Part II. Malgrat indicar que figura inscrit en una llista oficial d’operadors 
econòmics autoritzats o disposa d’un certificat equivalent, no indica el nom de 
la llista o certificat. 
Part IV. El licitador no omple el primer incís, tal i com s’indicava en les 
instruccions per complimentar el DEUC. 
Part. VI. En el darrer paràgraf, corresponent al consentiment per a que la 
S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L., tingui accés als documents 
justificatius de la informació facilitada no s’indica que l’autoritzada és aquesta 
societat, ni per a quins apartats del DEUC es realitza aquest consentiment. 
 
El licitador haurà d’aportar, per tant, DEUC degudament complimentat, 
amb indicació del llistat d’operadors oficial en el que figura inscrit, així 
com l’autorització a S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. per 
consultar els documents justificatius de la informació facilitada i signat 
electrònicament. Caldrà també que ompli el primer incís de la Part IV, 
indicant si compleix o no els requisits. 
 

- Annex 4:  
El delegat d’obra figura dues vegades en el quadre amb diferents dedicacions i 
en canvi no hi ha cap d’obra. Manca designació de topògraf. 
 
Caldrà per tant, que el licitador presenti Annex 4 degudament 
complimentat, amb indicació de la persona que farà les funcions de 
delegat d’obra, titulació, experiència i dedicació, així com la persona que 
farà les funcions de cap d’obra, titulació, experiència i dedicació, així com 
designació del topògraf, també amb indicació de titulació, experiència i 
dedicació. 
  

- Annex 5: Es presenta l’annex núm. 5 en el que en comptes d’indicar l’equip 
personal i tècnic que es posarà a disposició de l’obra, s’indica l’equip material 
que es posarà a disposició. 

 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-se a 
tal efecte insuficient.  
 
El Licitador haurà de presentar una declaració responsable on relacioni el 
personal (número i categoria) que  es compromet a adscriure, posar a 
disposició i mantenir per a la correcte execució  de les obres, indicant si 
serà personal propi o serà personal subcontractat. 
 
El Licitador haurà d’indicar la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, i ha d’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, la intenció de 
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un 
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst 
subcontractar. 
 
 

 
Licitador Núm. 4:   
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Data presentació: 08/06/20 a les 11:38:21 h 
Núm. de Registre: E/000045-2020 
Identificador (NIF): B67299628 
EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL 
 

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: 
 
- DEUC:  

Atès que el licitador presenta la Declaració Responsable inicial segons annex 
núm. 2B, resulta innecessària la presentació del DEUC. Amb tot, en el que es 
presenta, el licitador declara que subcontractarà a l’empresa INTELITEM 2000, 
sense més referències, sense que incorpori el seu DEUC i sense que tampoc 
ho faci constar a l’annex núm. 5. 

 
 

- Es presenta l’annex núm. 5 en el que solament consta que posarà a disposició 
de l’obra a un oficial paleta i dos manobres, i d’altra banda no es declara cap 
subcontractació quan en el DEUC es manifesta que es subcontractarà a 
l’empresa INTELITEM 2000. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-se a 
tal efecte insuficient.  
 
Caldrà que el licitador presenti Annex 5 degudament complimentat, amb 
indicació de tot el personal tècnic i l’equip humà que posarà a disposició 
de l’obra i de les subcontractacions d’acord amb allò que figura al Plec de 
Clàusules Administratives. 
 
D’altra banda, també caldrà presentació del corresponent DEUC dels 
subcontractistes. 

 
 

 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 08/06/20 a les 13:19:07 
Núm. de Registre: E/000047-2020 
Identificador (NIF): B64215643 
EMPRESA: GOMINTEC, SL 

 
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: 

 
- DEUC:  

Part II. Malgrat indicar que figura inscrit en una llista oficial d’operadors 
econòmics autoritzats o disposa d’un certificat equivalent, no indica el nom de 
la llista o certificat. 
Part IV. El licitador no omple el primer incís, tal i com s’indicava en les 
instruccions per complimentar el DEUC. 
Part. VI. En el darrer paràgraf, corresponent al consentiment per a que la 
S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L., tingui accés als documents 
justificatius de la informació facilitada no s’indica que l’autoritzada és aquesta 
societat, ni per a quins apartats del DEUC es realitza aquest consentiment. 
 
El licitador haurà d’aportar, per tant, DEUC degudament complimentat, 
amb indicació del llistat d’operadors oficial en el que figura inscrit, així 
com l’autorització a S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. per 
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consultar els documents justificatius de la informació facilitada. Caldrà 
també que ompli el primer incís de la Part IV, indicant si compleix o no els 
requisits. 

 
 
- Es presenta l’annex núm. 5 en el que solament consta que posarà a disposició 

de l’obra a una sèrie de persones, sense especificar la categoria de les 
mateixes. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-se a 
tal efecte insuficient.  
 

 
Caldrà que el licitador presenti Annex 5 degudament complimentat, amb 
indicació de tot el personal tècnic i l’equip humà que posarà a disposició 
de l’obra, així com la seva categoria i de les subcontractacions d’acord 
amb allò que figura al Plec de Clàusules Administratives. 

 

 
4. Requerits els licitadors per la presentació d’esmenes a través de la Plataforma 

de Contractació, conferint un termini de 3 dies que finalitzava el 26. de juny de 
2020 a les 14 hores, es va constatar que per una errada informàtica, solament 
s’havia fet el requeriment general d’esmena, sense que s’hagués incorporat el 
requeriment específic a cada licitador, pel que en data 23 de juny de 2020 es 
va incorporar aquesta notificació personalitzada, conferint un termini addicional 
d’un dia per presentar les esmenes, finalitzant aquest el 29 de juny ales 14 
hores.  
 
 

Desenvolupament de la sessió  
 

1. L’objecte de la sessió és la qualificació de les esmenes rebudes a la 
documentació presentada en el sobre A així com la seva acceptació i/o rebuig, 
per optar a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes al PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS 

I EDUCACIÓ AMBIENTAL, a Viladecans, per part de les següents empreses: 
 
 

Licitador Núm. 1:   
EMPRESA: CONSTRUALIA gestión, S.L. 
 
La documentació presentada ofereix dubtes, en la mesura que el licitador ha 
tornat a presentar l’Annex 4 sense incloure la designació de topògraf que ja 
havia fet en la declaració inicial. Caldrà requerir al licitador per a que aclareixi si 
el topògraf designat és la mateixa empresa que va indicar en la seva declaració 
inicial. 
 
Licitador Núm. 2:   
EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED, considerant-
se a tal efecte suficient i correcta l’esmena presentada. El licitador aporta, 
degudament complimentat i subscrit els DEUC requerit, i presenta també 
degudament complimentats els annexes 4 i 5, substituint l’empresa 
subcontractista proposada per la topografia per un topògraf contractat per la 
pròpia empresa. 
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Licitador Núm. 3:   
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 
 
El licitador aporta, degudament complimentat i subscrit els DEUC requerit, i 
malgrat no omple l’incís inicial de la Part IV, si desglossa tots els requisits de 
solvència tècnica, professional i econòmica i financera. 
 
Presenta també degudament complimentat l’annex 5, indicant tot el personal 
que adscriurà a l’execució de l’obra, indicant que és personal propi, a més de la 
maquinària que posarà a disposició de la mateixa. 
 
Respecte de l’annex 4, en la seva declaració inicial  s’indicava una dedicació 
per part del Cap d’Obra del 50%, que constitueix el mínim requerit, mentre que 
en l’esmena d’aquest document, se li adjudica una dedicació del 30%.  
 
Caldrà requerir al licitador per tal que aclareixi si la dedicació del 30% que 
s’indica en l’esmena constitueix una errada i si per tant la dedicació del Cap 
d’obra serà del 50%, tal i com el licitador indicava en la seva declaració inicial. 
 
 
 
Licitador Núm. 4:   
EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL 
 
Aquesta empresa no ha presentat cap esmena a la documentació presentada 
en el sobre A, considerant-se per tant que la documentació presentada no 
s’ajusta a la requerida, essent insuficient. 

 
 
Licitador Núm. 5:   
EMPRESA: GOMINTEC, SL 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED, considerant-
se a tal efecte suficient i correcta l’esmena presentada. El licitador aporta, 
degudament complimentat i subscrit el DEUC requerit, i presenta també 
degudament complimentat l’annex 5, en el que indica l’equip tècnic i personal 
que posarà a disposició de l’obra, el seu número, així com si és personal propi 
o subcontractat. 

 
 
 

2. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació considera 
esmenades les deficiències detectades en els sobres A i, en conseqüència, 
acorda admetre als licitadors següents:  

 
Licitador Núm. 2:   
Identificador (NIF): B65337362 
EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL 

 
Licitador Núm. 5:   
Identificador (NIF): B64215643 
EMPRESA: GOMINTEC, SL 

 



 

  
ACTA D’BERTURA I QUALIFICACIÓ D’ESMENES  DOCUMENTACIÓ SOBRE A LICITACIÓ OBRES AULA REMOLAR 

 
  Pàg.  9 de 10 

3. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació acorda 
requerir als següents licitadors per a que aclareixin el sentit de l’esmena 
realitzada: 

 
Licitador Núm. 1:   
Identificador (NIF): B65480360 
EMPRESA: CONSTRUALIA gestión, S.L. 
 
Caldrà requerir al licitador per a que aclareixi si el topògraf designat és la 
mateixa empresa que va indicar en la seva declaració inicial. 

 
 
Licitador Núm. 3:   
Identificador (NIF): B58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 
 
Caldrà requerir al licitador per tal que aclareixi si la dedicació del Cap d’obra 
serà del 50%, mínim requerit en la licitació, tal i com sembla que el licitador 
indicava en la seva declaració inicial, i per tant, la dedicació del 30% indicada 
en l’esmena constitueix un error material. 
 
 

4. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació considera 
NO esmenades les deficiències detectades en el sobres A i, en conseqüència, 
acorda excloure als licitadors següents:  
 
Licitador Núm. 4:   
Identificador (NIF): B67299628 
EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL 
 

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

 
 
 
 
 
 
Sr.    Emili Galisteo 
Rodríguez 
President 

 
 
 
 
 
 
Sr.  Enric Serra del 
Castillo  
Vocal 

 
 
 
 
 
Sr. Iván Arias Barbosa 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
Sra. Isabel Marín Garreta  
Secretària 
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