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RESOLUCIÓ RATIFICACIÓ EXCLUSIÓ  LICITADOR – 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 

CONTINGUDES AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’AULA REMOLAR 
COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD 
PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. ( en endavant, VIMED) 
 
En relació a la contractació per procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE 

D’ADEQUACIÓ DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I 
EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 
 

EXPOSA 
 

 

• Atès que en data 10 de març de 2020 es va aprovar l’expedient de contractació i 
obrir la convocatòria mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada per l’execució de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE 
VISITANTS I EDUCACIÓ AMBIENTAL; l’anunci del qual es va publicar en la 
plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de Catalunya i en el perfil 
del contractant en data 10 de març de 2020. 

 

• Atès que es va incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que serveix de base per al present procediment obert. 

 
 

• Atès que la Mesa va comunicar, a través de la Plataforma que s´ampliava fins al 
dia 8 de juny del 2020 a les 14:00 hores, el termini  de presentació de les ofertes, a 
conseqüència de la suspensió operada pel per el RD 463/2020, de 14 de març, 
que decreta l´estat d´alarma. 

 

• Atès que en data 19 de juny del 2020 es va convocar la Mesa per l´obertura del 
SOBRE A, i aquesta va adoptar, entre d’altres, el següent acord: 

LLOC Viladecans 
NOM 
PROJECTE 

OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ DE L’AULA REMOLAR COM A 
ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I 
EDUCACIÓ AMBIENTAL 

DATA 16 de juliol de 2020 
CODI 
PROJECTE 

119/FP14/001 
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“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 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. 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 
 

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.” 

 
 

• Atès que, requerida l’empresa  BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL per tal d’esmenar 
la documentació del sobre A, aquesta no va presentar cap documentació dins el 
termini conferit a l’efecte. 
 

• A la vista de l’informe del Departament Jurídic i de compliment legal de data 3 de 
juliol de 2020. 
 

 

• Atès que en data 3 de juliol de 2020 la Mesa de Contractació va acordar: 
 

 
1. 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:  
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Licitador Núm. 4:   
Identificador (NIF): B67299628 
EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL 

 
 

 
 

És per tot això que  
 
 

R E S O L C 
 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Mesa de Contractació de data 3 de juliol de 2020 en 

virtut del qual s’exclou a BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL  del procediment 
de licitació del procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per a 
l’adjudicació de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ 
DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I 
EDUCACIÓ AMBIENTAL, atès que no ha presentat les esmenes requerides 
a la documentació del sobre A. 

 

 
 
Segon.- COMUNICAR els presents acords als interessats.  

 
 
Viladecans, a 16 de juliol de 2020 

 
  

 

 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 

 

 

 

 


