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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A DE 
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE 
A REGULACIÓ HARMONITZADA DE LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE FUTBOL DE TORRE 
ROJA A VILADECANS. 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

  
 
Hi assisteixen:  
 

President/a: 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: Sra. Iván Arias Barbosa, Tècnic de VIMED o persona en qui 
delegui. 

Secretari/a: Sra. Montserrat Molina Domínguez, Advocat/da del Departament 
de Serveis jurídics del  Grup d’Empreses Municipals Viladecans 
S.L., o persona en qui delegui 

 
 
Antecedents 

 
 

1. Atès que en data 18 de desembre del 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Viladecans va acordar aprovar l’encàrrec a favor de la SPM VILADECANS 
MEDITERRÀNIA S.L. per a la licitació, la gestió i l’execució de les obres contingudes 
al projecte bàsic i executiu de coberta de grades del camp de futbol de Torre Roja a 
Viladecans. 
 

2. Atès que mitjançant resolució de data 17 de febrer del 2020 es va acordar l’inici de 
l’expedient per a la contractació de la referida obra, i es va aprovar per la Consellera 
Delegada la constitució i composició de la Mesa de Contractació. 

 
3. Atès que en data 21 de febrer del 2020 es va publicar, en el perfil de VIMED integrat a 

la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de 
licitació del procediment d’adjudicació del contracte de les obres contingudes al 
projecte bàsic i executiu de coberta de grades del camp de futbol de Torre Roja a 
Viladecans. 
 
En data 11 de maig del 2020, a través del tauler d´avisos, la Mesa comunica que 
s´amplia el termini de presentació de les ofertes, a conseqüència de la suspensió dels 
terminis pel RD 463/2020, de 14 de març, que decreta l´Estat d´alarma; ampliant el 
termini fins el dia 18 de maig del 2020 a les 14:00 hores. 

 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 
COBERTA DE GRADES CAMP DE 
FUTBOL TORRE ROJA 

DATA 19 de juny del 2020 
 

CODI PROJECTE 
 

131/FP14/001 
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Desenvolupament de la sessió  
 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura del sobre A 

contenidor de la documentació administrativa general, per optar a la licitació del contracte 
de les obres contingudes al projecte bàsic i executiu de coberta de grades del camp del 
futbol de Torre Roja a Viladecans. 

 
2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables.  
 
3. Es procedeix mitjançant l’eina 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 13:37:57 
Núm. de Registre: E/000014-2020 
Identificador (NIF): B-58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR S.L   
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 18/03/2020 a les 13:56:41h 
Núm. de Registre: E/000016-2020 
Identificador (NIF): B-43577857 
EMPRESA: SERRALLERIA MANSER S.L   
 
Licitador Núm.3:  
Data presentació: 18/05/2020 a les 14:54:06 
Núm. de Registre: E/000028-2020 
Identificador (NIF): B-65824500 
EMPRESA: SAMARTEC98 S.L  

 
4. Es detecta que el Licitador 3 ha presentat la seva oferta fora del termini establert de 

presentació, i així mateix ho assenyala la plataforma. En concret, la data de finalització era 
el dia 18 de maig del 2020 fins a les 14.00 hores i consta presentada l´oferta el dia 15 de 
maig del 2020 a les 14:54:06. 
 
Consultada la plataforma de contractació pública es confirma que aquest dia no s´ha 
detectat cap error tècnic en el funcionament de la plataforma i en la presentació d´ofertes.  
 
Per part de la Mesa, es proposa l´exclusió per presentar l´oferta fora de termini, segons 
establert a la clàusula 6.6 del PCAP.  
 

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: 18/03/2020 a les 13:37:57 
Núm. de Registre: E/000014-2020 
Identificador (NIF): B-58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR S.L   

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.  Designació d´una adreça de correu electrònic 

  
 El licitador presenta degudament complimentat l´annex núm.1 indicant una adreça 
de correu. 

  
2.-   Document europeu únic de contractació (DEUC)   
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 El DEUC està degudament complimentat per l’empresa, però no subscrit 
digitalment per l´empresa considerant-se a tal efecte insuficient i incorrecte. No 
s´acorda demanar esmena perquè el licitador presenta de forma adequada la 
declaració inicial (2-B). 
 

3.- Declaració responsable inicial ( Annex 2-B) 
 

   El licitador aporta degudament complimentat la declaració responsable inicial.  
 

4.- Declaració sobre grup empresarial 
 
 No s´escau.  

 
5.- Declaració sobre el compliment de les condicions socials de treball i 

d´igualtat ( Annex 3). 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de 
clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte suficient i correcte. 

  
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 3 en la 
que s’indica que la seva empresa té menys de 50 i treballadors. 
 

6.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres  
 
No s´escau. 
  

7.- Designació de l´equip tècnic proposat (annex 7) 
 

  Es presenta degudament complimentat l´annex 7 en el qual es designa cadascú 
dels tècnics que es proposen per a cadascuna de les posicions indicades en 
l´equip mínim exigit com a solvència a la clàusula 5.4 del PCAP. 

 
 

8.  Declaració responsable on relacioni el personal que es compromet a adscriure 
indicant si és personal propi o subcontractat.  

 
 El licitador presenta degudament complimentat el document, indicant l´equip propi i 

el subcontractat. A tal efecte, designa que subcontractarà un 24,90% a l´empresa 
SERAUSA. 
 

 Licitador Núm. 2:   
 Data presentació: 18/03/2020 a les 13:56:41h 
 Núm. de Registre: E/000016-2020 
 Identificador (NIF): B-43577857 
 EMPRESA: SERRALLERIA MANSER S.L   
 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d´una adreça de correu electrònic 

  
 El licitador presenta degudament complimentat l´annex núm.1 indicant una adreça 
de correu. 

  
2.-   Document europeu únic de contractació (DEUC)   
 
 El DEUC està degudament complimentat per l’empresa, però no subscrit 

digitalment per l´empresa considerant-se a tal efecte insuficient i incorrecte. No 
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s´acorda demanar esmena perquè el licitador presenta de forma adequada la 
declaració inicial (2-B). 
 

3.- Declaració responsable inicial ( Annex 2-B) 
 
    El licitador aporta degudament complimentada la declaració responsable inicial.  
 

4.- Declaració sobre grup empresarial 
 
 No s´escau.  

 
5.- Declaració sobre el compliment de les condicions socials de treball i 

d´igualtat ( Annex 3). 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de 
clàusules administratives particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte suficient i correcte. 

  
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 3 en la 
que s’indica que la seva empresa té menys de 50 i treballadors. 
 

6.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres  
 
No s´escau. 
  

7.- Designació de l´equip tècnic proposat (annex 7) 
 
 Es presenta degudament complimentat l´annex 7 en el qual es designa cadascú 

dels tècnics que es proposen per a cadascuna de les posicions indicades en 
l´equip mínim exigit com a solvència a la clàusula 5.4 del PCAP. 

  
 El licitador adjunta certificat de la universitat on va estudiar el delegat d´obra, i el 

títol universitari. 
 
8.  Declaració responsable on relacioni el personal que es compromet a adscriure 

indicant si és personal propi o subcontractat.  
 
 El licitador presenta degudament complimentat el document indicant l´equip propi, i 

el que té intenció de subcontractar. Així subcontracta a les empreses 
CONSTRUCCIONS TRIVAZQUEZ S.L, I INSTALANOVA. Presenten ambdues 
empreses compromís de col·laboració, i CONSTRUCCIONES TRIVAZQUEZ el 
DEUC degudament complimentat.  

 

 
A C O R D S 

 
1.    La mesa acorda declarar admesos a la licitació als següents licitadors al haver 

presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars:  

 
 Licitador Núm. 1:   
 Data presentació: 18/03/2020 a les 13:37:57 
 Núm. de Registre: E/000014-2020 
 Identificador (NIF): B-58083999 
 EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR S.L   
 

Licitador Núm. 2:   
 Data presentació: 18/03/2020 a les 13:56:41h 
 Núm. de Registre: E/000016-2020 
        Identificador (NIF): B-43577857 
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EMPRESA: SERRALLERIA MANSER S.L   
 
 

2. Atès que el licitador núm.3 SAMARTEC98 S.L ha presentat l´oferta fora de termini de 
presentació la Mesa acorda:  
 
EXCLOURE al  licitador  núm.3 SAMARTEC98 S.L per presentar l´oferta fora de termini i  
 
PROPOSAR A L´ORGAN DE CONTRACTACIÓ la ratificació de l´exclusió del licitador núm.3 
SAMARTEC98 S.L per les raons abans esmentades.  

 
 

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

 
 

 

 

 
 
 
 
Sr. Emili Galisteo Rodríguez 
President 

 
 
 
 
Sr. Enric Serra Castillo 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
Sra. Iván Arias Barbosa 
Vocal 

 
 
 
 
Sr.  Montserrat Molina Domínguez 
Secretària   

 


