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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
 
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI AL 
PARC DE LA RIERA DE VILADECANS, TRAM SANTA TERESA – 
AV. DE LA FRATERNITAT, A VILADECANS 

 

  

  
Hi assisteixen:  
 

President: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED. 
Vocal: Sr. Jose Antonio Molina, Director de l’Àrea d’Espai Públic de l’Ajuntament 

de Viladecans. 
Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 

d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 
Vocal: Sr. Iván Arias Barbosa, Tècnic de VIMED. 
Secretària: Sra. Irene Sánchez Delgado, Advocada de Serveis Jurídics i Compliment 

Legal del Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 
 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 22 de gener de 2021 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 executiu del carril bici al Parc de la Riera 
de Viladecans, tram Santa Teresa – Av. de la Fraternitat, a Viladecans, fixant-se el dia 17 
de febrer de 2021 com a data límit per a la presentació de les ofertes al referit 
procediment. 
 

 
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 de 
les obres contingudes al Projecte de les obres locals ordinàries de millores al Parc de Can 
Guardiola de 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), les ofertes s’havien de presentar electrònicament mitjançant l’eina de Sobre 
Digital accessible a l’espai de licitació publicat al Perfil de contractant de VIMED 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: 16/02/2021 a les 13:38:23h 
Núm. de Registre: E/000007-2021 
Identificador (NIF): B61826392 
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 16/02/2021 a les 17:43:30h 
Núm. de Registre: E/000008-2021 
Identificador (NIF): B65449183 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
OBRES CARRIL BICI PARC DE LA 

RIERA 

DATA 19  de febrer de 2021 
NÚM.  

EXPEDIENT 
150/FP14/001 
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IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 08:38:18h 
Núm. de Registre: E/000009-2021 
Identificador (NIF): B65866006 
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TRADE 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 11:28:26h 
Núm. de Registre: E/000010-2021 
Identificador (NIF): B60070505 
EMPRESA: GIRODSERVICES, S.L. 
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 11:43:25h  
Núm. de Registre: E/000011-2021 
Identificador (NIF): B63392955 
EMPRESA: COSPLAAN, S.L.U. 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:40:52h 
Núm. de Registre: E/000012-2021 
Identificador (NIF): B59096107 
EMPRESA: CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 
 
Licitador núm. 7:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:40:56h 
Núm. de Registre: E/000013-2021 
Identificador (NIF): B63635171 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 
 
Licitador núm. 8:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:41:06h 
Núm. de Registre: E/000014-2021 
Identificador (NIF): B64410327 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
 
Licitador núm. 9:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:42:05h 
Núm. de Registre: E/000015-2021 
Identificador (NIF): B55665046 
EMPRESA: MORGADES EXCAVACIONS, S.L. 
 
 

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 realitza la qualificació 
dels documents aportats, inclosos dins el sobre A per les empreses següents:  

 
 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 16/02/2021 a les 13:38:23h 
Núm. de Registre: E/000007-2021 
Identificador (NIF): B61826392 
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L. 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 
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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 l’annex 2-B degudament signat i addicionalment aporta el 
document DEUC 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 i aporta el DEUC degudament complimentat 
i subscrit per aquesta última. En el DEUC el licitador manifesta disposar de la 
classificació empresarial G62 però no aporta cap certificat acreditatiu. 
 

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

No s’escau 
 

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 un número de treballadors 
inferior a 50 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 insuficient i incorrecte.  
 
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. S’adverteix que, varis dels 
CV aportats dels perfils professionals requerits, no es troben degudament actualitzats, ja 
que no hi consten les dades d’experiència professional dels últims anys i/o els valors 
(PEC) de les obres similars executades.  
 
A aquest efecte, en cas de que el licitador resulti proposat com a adjudicatari, se li 
requerirà l’acreditació de la disposició de l’esmentada solvència tècnica. 
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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 incorrecte.  
 
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. S’adverteix l’existència d’un possible error material en 
la indicació del nom del subcontractista, donat que en el DEUC de BIGAS GRUP hi 
consta el nom d’una empresa contractista diferent de la que es detalla en l’annex 5, 
havent-se aportat el Deuc de l’empresa que consta mencionada en el DEUC de BIGAS 
GRUP.  
 
A aquest efecte es requerirà al licitador per tal de que aclareixi qui és el subcontractista 
correcte i esmeni en tot cas la documentació corresponent (o bé modifiqui l’annex 5, o bé 
modifiqui l’apartat relatiu a la designació de subcontractació DEUC de BIGAS GRUP i 
aporti el DEUC del subcontractista correcte). 
 

 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 16/02/2021 a les 17:43:30h 
Núm. de Registre: E/000008-2021 
Identificador (NIF): B65449183 
 

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 NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient i incorrecte.  
 
L’empresa ha aportat la declaració responsable inicial adjunta com Annex 2-B al PCAP 
degudament complimentada i subscrita i addicionalment el document DEUC en el qual 
s’ha indicat que el licitador té previst subcontractar part dels treballs però no n’ha 
identificat les partides i/o els subcontractistes, cosa que sí ha realitzat a l’annex 5. 
Addicionalment no ha aportat els documents DEUC de les empreses subcontractistes 
proposades. 
 
D’altra banda, es detecta que l’apartat VI de declaracions finals no ha estat complimentat 
per el licitador. 
 
A tal efecte, es requerirà al licitador per tal de que esmeni les errades detectades en el 
document DEUC aportat i presenti els documents DEUC de les dues empreses 
subcontractistes assenyalades en l’annex número 5. 
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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) 

 
 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 insuficient i incorrecte.  
 
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. S’adverteix que el licitador 
no ha aportat els currículums vitae del personal proposat en el qual s’informi i/o acrediti 
la disposició de l’experiència tècnica de què disposa cada pefil juntament amb la titulació 
acadèmica habilitant. 
 
A aquest efecte, en cas de que el licitador resulti proposat com a adjudicatari, serà 
requerit per tal de que aporti la documentació relativa al compliment de la solvència 
tècnica de l’equip proposat, així com els currículums vitae de l’equip de treball. 
 

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.  
 
El licitador 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 identifiquen les 
empreses i partides que tenen previst subcontractar però no aporten els documents 
DEUC dels referits subcontractistes.  
 
A tal efecte es requerirà al licitador per tal de que presenti els documents DEUC de les 
empreses subcontractistes que preveu contractar per a l’execució dels referits treballs. 

 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 08:38:18h 
Núm. de Registre: E/000009-2021 
Identificador (NIF): B65866006 
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TRADE 
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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.  
 
A tal efecte, el licitador aporta document DEUC degudament complimentat i subscrit en 
el que indiquen que no tenen previst subcontractar cap partida. 
 

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 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 superior a 50 treballadors i inferior a 
250 treballadors i el licitador declara estar en 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.  
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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 l’equip personal i tècnic que es compromet a 
adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament.  

 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 11:28:26h 
Núm. de Registre: E/000010-2021 
Identificador (NIF): B60070505 
EMPRESA: GIRODSERVICES, 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 la declaració responsable segons l’annex 2-B complimentat i 
subscrit.  

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

L’empresa no aporta cap declaració responsable per aquest punt.  
 

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. A ressaltar, com a 
responsable en Seguretat i Salut, el licitador designa a la societat Giropreven, S.L. 
 

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 incorrecte.  
 
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 personal i tècnic que es compromet a 
adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix 
s’observa que el licitador no indica la seva previsió de subcontractació (d’acord amb allò 
declarat en l’annex 4 de designació de l’equip tècnic en que identifiquen la societat 
Giropreven, S.L. com a Responsable en Seguretat i Salut) i no aporten el DEUC 
degudament complimentat i subscrit per part de l’empresa a qui tenen intenció de 
subcontractar. 
 
A aquest efecte, es procedirà a requerir al licitador per tal de que esmeni la 
documentació presentada. 

 
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 11:43:25h  
Núm. de Registre: E/000011-2021 
Identificador (NIF): B63392955 
EMPRESA: COSPLAAN, S.L.U. 
 

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 
i identificant les partides previstes. 
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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 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 superior a 50 treballadors i inferior a 
250 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. S’observa en la 
documentació aportada, que el treballador A.R.P. manifesta en el CV ésser un 
treballador autònom però no s’ha aportat el document DEUC corresponent. 
 

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 l’equip personal i tècnic que es compromet a 
adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix 
indiquen la seva previsió de subcontractació, manifestant que, en cas de resultar 
adjudicataris de les obres objecte de licitació, procediran a presentar el document DEUC 
dels col·laboradors subcontractistes proposats. 

 
 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:40:52h 
Núm. de Registre: E/000012-2021 
Identificador (NIF): B59096107 
EMPRESA: CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 
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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 té la intenció de subcontractar alguna part del contracte a tercers 
i identificat les partides previstes (treballs d’enllumenat, asfalt, jardineria i reg, 
senyalització i pintura). 
 

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 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 
 

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.  
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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 l’equip personal i tècnic que es compromet a 
adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix 
indiquen la seva previsió de subcontractació, manifestant que, en cas de resultar 
adjudicataris de les obres objecte de licitació, procediran a presentar el document DEUC 
dels col·laboradors subcontractistes proposats. 

 
Licitador núm. 7:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:40:56h 
Núm. de Registre: E/000013-2021 
Identificador (NIF): B63635171 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, 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 el DEUC degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, 
al DEUC presentat, que té la intenció de subcontractar alguna part del contracte a tercers 
i identifica les partides previstes (treballs d’asfalt, senyalització i pintura). 
 

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 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) 
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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 NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient i incorrecte.  
 
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 personal i tècnic que es compromet a 
adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix 
indiquen la seva previsió de subcontractació, però sense aportar el document DEUC de 
les empreses subcontractistes que realitzaran els treballs d’asfalt, senyalització i pintura 
així com el DEUC del Sr. X.B.S., proposat com a tècnic topògraf el qual en el propi annex 
número 5 és declarat com a personal subcontractat. 
 
A aquest efecte, es requerirà al licitador per tal de que esmeni la documentació 
presentada en l’annex 5 i aporti els documents DEUC de les empreses i treballadors 
subcontractistes proposats. 

 
 
Licitador núm. 8:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:41:06h 
Núm. de Registre: E/000014-2021 
Identificador (NIF): B64410327 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES FERTRES, 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 
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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 NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte insuficient i incorrecte.  

 
L’empresa ha aportat la declaració responsable i el DEUC complimentats i subscrits. 
L’empresa declara, al DEUC presentat, que té la intenció de subcontractar alguna part 
del contracte a tercers però no identifica els treballs en qüestió, els quals si consten 
degudament identificats en l’annex número 5 (treballs de topografia i asfalt). 
 
A aquest efecte es procedirà a requerir al licitador per tal de que esmeni el document 
DEUC indicant degudament els treballs que té previst 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 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 
 

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 incorrecte.  
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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 personal i tècnic que es compromet a 
adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix 
indiquen la seva previsió de subcontractació dels treballs d’Asfalt i n’aporten el 
corresponent document DEUC de l’empresa proposada com a subcontractista, i pel que 
fa referència als treballs de topografia, que en cas de resultar adjudicataris, seran 
encarregats al Sr. A.F.L. però no n’aporten el corresponent document DEUC. 
 
A aquest efecte, es requerirà al licitador per tal de que aporti el document DEUC 
corresponent als treballs de topografia subcontractats al Sr. A.F.L. d’acord amb la 
informació que es desprèn de la lectura de l’annex número 5 presentat. 

 
 
Licitador núm. 9:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:42:05h 
Núm. de Registre: E/000015-2021 
Identificador (NIF): B55665046 
EMPRESA: MORGADES EXCAVACIONS, 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 el declaració responsable degudament complimentada i subscrita.  
 

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 no aporta cap declaració responsable per aquest punt. No obstant, es té 
constància, per altres procediments en els quals s’ha presentat, que sí pertany a un grup 
empresarial. Es requerirà per tal que procedeixi a la seva esmena.  
 

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.  
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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 l’equip personal i tècnic que es compromet a 
adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix 
indiquen la seva previsió de subcontractació, dels treballs de jardineria i adequació del 
reg existent, fresat MBC i REGS, desmuntatge lluminària, treballs de paleteria i tècnics 
d’oficina tècnica, els quals encara no estan definits. 
 
A aquest efecte, en cas de que el licitador resulti adjudicatari de les referides obres, serà 
requerit per tal de que aporti la documentació justificativa indicada en el PCAP. 
 

 
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: 17/02/2021 a les 08:38:18h 
Núm. de Registre: E/000009-2021 
Identificador (NIF): B65866006 
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TRADE 
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 11:43:25h  
Núm. de Registre: E/000011-2021 
Identificador (NIF): B63392955 
EMPRESA: COSPLAAN, S.L.U. 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:40:52h 
Núm. de Registre: E/000012-2021 
Identificador (NIF): B59096107 
EMPRESA: CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 

 
Licitador núm. 9:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:42:05h 
Núm. de Registre: E/000015-2021 
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Identificador (NIF): B55665046 
EMPRESA: MORGADES EXCAVACIONS, S.L. 
 

 

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. 1:   
Data presentació: 16/02/2021 a les 13:38:23h 
Núm. de Registre: E/000007-2021 
Identificador (NIF): B61826392 
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L. 

 

• Discrepància en la informació continguda en el DEUC i l’Annex 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 incorrecte.  
 
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. S’adverteix l’existència d’un possible error material en 
la indicació del nom del subcontractista, donat que en el DEUC de BIGAS GRUP hi 
consta el nom d’una empresa contractista diferent de la que es detalla en l’annex 5, 
havent-se aportat el Deuc de l’empresa que consta mencionada en el DEUC de BIGAS 
GRUP.  
 
A aquest efecte es requerirà al licitador per tal de que aclareixi qui és el subcontractista 
correcte i esmeni en tot cas la documentació corresponent (o bé modifiqui l’annex 5, o bé 
modifiqui l’apartat relatiu a la designació de subcontractació DEUC de BIGAS GRUP i 
aporti el DEUC del subcontractista correcte). 

 
 
 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 16/02/2021 a les 17:43:30h 
Núm. de Registre: E/000008-2021 
Identificador (NIF): B65449183 
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 

 

• Error en la complementació del document DEUC 
 

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 incorrecte.  
 
L’empresa ha aportat la declaració responsable inicial adjunta com Annex 2-B al PCAP 
degudament complimentada i subscrita i addicionalment el document DEUC en el qual 
s’ha indicat que el licitador té previst subcontractar part dels treballs però no n’ha 
identificat les partides i/o els subcontractistes, cosa que sí ha realitzat a l’annex 5. 
Addicionalment no ha aportat els documents DEUC de les empreses subcontractistes 
proposades. 
 
D’altra banda, es detecta que l’apartat VI de declaracions finals no ha estat complimentat 
per el licitador. 
 



ACTA D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A -  OBRES CARRIL BICI PARC DE LA RIERA 
  Pàg.  17 de 19 

A tal efecte, es requerirà al licitador per tal de que esmeni les errades detectades en el 
document DEUC aportat identificant les partides i/o subcontractistes que sí s’han detallat 
en l’annex número 5.  
 

• Relació d’equip personal material i tècnic que el licitador posarà a disposició de 
l’obra (Annex 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.  
 
El licitador 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 identifiquen les 
empreses i partides que tenen previst subcontractar però no aporten els documents 
DEUC dels referits subcontractistes.  
 
A tal efecte es requerirà al licitador per tal de que presenti els documents DEUC de les 
empreses subcontractistes que preveu contractar per a l’execució dels referits treballs. 

 
 
 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 11:28:26h 
Núm. de Registre: E/000010-2021 
Identificador (NIF): B60070505 
EMPRESA: GIRODSERVICES, S.L. 

 

• Relació d’equip personal material i tècnic que el licitador posarà a disposició de 
l’obra (Annex 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 incorrecte.  
 
A tal efecte, el licitador adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 5 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual relaciona l’equip personal i tècnic que es 
compromet a adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres 
correctament. Així mateix s’observa que el licitador no indica la seva previsió de 
subcontractació (d’acord amb allò declarat en l’annex 4 de designació de l’equip tècnic 
en què designen la societat Giropreven, S.L. com a Responsable en Seguretat i Salut) i 
no aporten el DEUC degudament complimentat i subscrit per part de l’empresa a qui 
tenen intenció de subcontractar. 
 
A aquest efecte, es procedirà a requerir al licitador per tal de que esmeni la 
documentació presentada. 
 
 
 

 
Licitador núm. 7:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:40:56h 
Núm. de Registre: E/000013-2021 
Identificador (NIF): B63635171 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 
 

• Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra 
(Annex 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 incorrecte.  
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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 personal i tècnic que es compromet a 
adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així 
mateix indiquen la seva previsió de subcontractació, però sense aportar el document 
DEUC de les empreses subcontractistes que realitzaran els treballs d’asfalt, 
senyalització i pintura així com el DEUC del Sr. X.B.S., proposat com a tècnic topògraf 
el qual en el propi annex número 5 és declarat com a personal subcontractat. 
 
A aquest efecte, es requerirà al licitador per tal de que esmeni la documentació 
presentada en l’annex 5 i aporti els documents DEUC de les empreses i treballadors 
subcontractistes proposats. 

 
 
 
 
Licitador núm. 8:   
Data presentació: 17/02/2021 a les 13:41:06h 
Núm. de Registre: E/000014-2021 
Identificador (NIF): B64410327 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 

 
 

• Document Europeu Únic de Contractació 
 

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 incorrecte.  
 
L’empresa ha aportat la declaració responsable i el DEUC degudament 
complimentats i subscrits. L’empresa declara, al DEUC presentat, que té la intenció 
de subcontractar alguna part del contracte a tercers però no identifica els treballs en 
qüestió, els quals si consten degudament identificats en l’annex número 5 (treballs 
de topografia i asfalt). 

 
A aquest efecte es procedirà a requerir al licitador per tal de que esmeni el document 
DEUC indicant degudament els treballs que té previst subcontractar. 

 
 

• Relació d’equip personal i tècnic 
 

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 incorrecte.  
 
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 personal i tècnic que es compromet a 
adscriure, posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així 
mateix indiquen la seva previsió de subcontractació dels treballs d’Asfalt i n’aporten el 
corresponent document DEUC de l’empresa proposada com a subcontractista, i pel 
que fa referència als treballs de topografia, que en cas de resultar adjudicataris, seran 
encarregats al Sr. A.F.L. però no n’aporten el corresponent document DEUC. 
 
A aquest efecte, es requerirà al licitador per tal de que aporti el document DEUC 
corresponent als treballs de topografia subcontractats al Sr. A.F.L. d’acord amb la 
informació que es desprèn de la lectura de l’annex número 5 presentat. 

 
 
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. 
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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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