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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
 

PROCEDIMENT OBERT OBRES CORRESPONENTS AL 
POLU DE LA REFORMA DE LA PLAÇA SALVADOR 
ALLENDE I ENTORN 

 

 

  

  
Hi assisteixen:  
 

President/a: Sr. Alberto Rodríguez Villarreal, Director de Plans de barri i 
habitatge SPM Viladecans Mediterrània SL 

Vocal: Sr. Enric Serra del Castillo, Director/a de Serveis de l’Àrea 
de Planificació Territorial 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./Sra. Alexandra Dominguez Riera, Tècnic de 
VIURBANA, o persona en qui delegui. 

Secretari/a: Sr./Sra. Consuelo Cid GIl, 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 19 de febrer de 2021 es va publicar, al perfil de VIURBANA 

integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, l’anunci de licitació del procediment obert per a l’adjudicació del 
contracte d’obres corresponents al POLU de la reforma de la plaça Salvador 
Allende i entorn.  
 

2. Atès que en data 22 de març de 2021 finalitzà el termini de presentació d’ofertes 
sense que s’hagi detectat cap error a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 

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 d’obres corresponents al POLU  de la reforma 
de la plaça Salvador Allende i intorn.  
 

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. 

 
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: 
 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

Reforma de la plaça Salvador Allende i 

entorn 

DATA 
24 de març de 
2021 

NÚM.  
EXPEDIENT 

0006/20/MONTSERRATINA 
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Licitador 1: 
Nom de l’empresa: COPCISA  
NIF: A08190696  
Data de presentació :19/03/2021 12:03:17  
Número de registre: E/000004-2021 
 
Licitador 2: 
Nom de l’empresa: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
NIF: A58543596  
Data de presentació: 22/03/2021 08:28:23  
Número de registre: E/000005-2021 
 
Licitador 3:  
Nom de l’empresa: ISIDRE ARCHS SL  
NIF: B60222684  
Data de presentació: 2/03/2021 09:34:21  
Número de registre: E/000006-2021 
 
Licitador 4: 
Nom de l’empresa: Hercal Diggers, S.L. 
NIF: B64143639  
Data de presentació: 22/03/2021 12:50:01 
Número de registre: E/000007-2021 
 
Licitador 5:  
Nom de l’empresa : GRUPMAS CONSTRUCTORS S.L.U. 
NIF: B59859025  
Data de presentació : 22/03/2021 13:32:23 
Número de registre: E/000009-2021 
 
Licitador 6:  
Nom de l’empresa : CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 
NIF: B59096107 
Data de presentació: 22/03/2021 13:54:33  
Número de registre: E/000010-2021 
 
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 1: 
Nom de l’empresa: COPCISA  
NIF: A08190696  
Data de presentació :19/03/2021 12:03:17  
Número de registre: E/000004-2021 
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SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1. Designació  d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions.  
 
L’empresa licitadora presenta un document d’acord amb l’annex 1 indicant un 
correu electrònic. 
 
El document es considera suficient i conforme.  
 

2. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
L’empresa licitadora presenta DEUC degudament complementada i signada.  
 
La documentació es considera suficient i conforme.  
 

 

3. Declaració sobre grup empresarial  
 

No s’escau  
 

4. Declaració sobre el compliment de condicions i de treball 
 
L’empresa licitadora presenta declaració responsable en la que manifesta 
tenir una plantilla de més de 250 treballadors i està en disposició d’acreditar 
que compta amb pla d’igualtat i un percentatge superior al 2% de la plantilla 
amb discapacitat.  
 
La documentació es considera suficient i conforme  

 

5. Submissió jurisdiccional empreses estrangeres  
 

No s’escau  
 

6. Documentació UTE  
 

No s’escau  
 

7. Designació equip  
 
COPCISA presenta declaració responsable signada conforme l’Annex 4 
designant l’equip tècnic. El document  es considera suficient i conforme.  

 

8. Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de 
l’obra i previsió de subcontractacions  
 
L’empresa aporta un arxiu amb el nom “ relació equip i subcontractes “ que no 
és possible visualitzar.  
 
Es sol·licita que presenti documentació en format pdf amb signatura 
electrònica d’acord al model Annex 5 i aporti les DEUC dels 
subcontractistes declarats.   

 

9. Relació dels equips de maquinària i mitjans auxiliars que el licitador 
posarà a disposició de l’obra.  
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L’empresa licitadora presenta relació de maquinaria i mitjans auxiliars 
degudament signada.  El document es considera suficient i conforme. 

 

 
Licitador 2: 
Nom de l’empresa: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
NIF: A58543596  
Data de presentació: 22/03/2021 08:28:23  
Número de registre: E/000005-2021 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1. Designació  d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions.  
 
L’empresa licitadora presenta un document d’acord amb l’annex 1 indicant un 
correu electrònic. 
 
El document es considera suficient i conforme.  
 

2. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
L’empresa licitadora aporta un arxiu amb el nom “ Declaració responsable” 
en un format que no ha estat possible obrir  i que per tant no s’ha pogut 
revisar. 
 
Per la qual cosa es sol·licita que presenti DEUC en format PDF 
degudament signada i complimentada.  

 

3. Declaració sobre grup empresarial  
 

L’empresa licitadora presenta una declaració responsable en la que 
manifesta que  l’empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, S.A. pertany al GRUP EMPRESARIAL Benjumea, Obras, 
Ingeniería y Servicios, S.L. segons els supòsits contemplats a l’article 42.1 
del Codi de Comerç.  
Que les empreses agrupades en Benjumea, Obras, Ingeniería y Servicios, 
S.L. són: Excavaciones y Construcciones Benjumea, S.A. (CIF núm. A-
58.543.596), Tapató, S.A. (CIF núm. A-08.445.926) i Techer, S.L. (CIF núm. 
B-58.556.556).  
 
Que l’empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
és l’única del grup empresarial Benjumea, Obras y Servicios, S.L. que es 
presenta a la licitació “CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBRERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DE LES 
OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA 
SALVADOR ALLENDE I ENTORN A VILADECANS”, amb el número de 
referència de l’expedient 0006/20/MONTSERRATINA. 
 
El document es considera suficient i conforme. 

 

4. Declaració sobre el compliment de condicions i de treball 
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L’empresa licitadora presenta declaració responsable en el que manifesta 
que compta amb una plantilla de menys de 50 treballadors.  
 
La documentació es considera suficient i conforme  

 

5. Submissió jurisdiccional empreses estrangeres  
 

No s’escau  
 

6. Documentació UTE  
 

No s’escau  
 

7. Designació equip  
 
L’empresa licitadora presenta declaració responsable signada conforme 
l’Annex 4 designant l’equip tècnic. El document  es considera suficient i 
conforme.  

 

8. Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de 
l’obra i previsió de subcontractacions  
 
L’empresa licitadora presenta un arxiu anomenat “ relació equip i DEUC 
subcontractistes” que no és possible obrir per revisar. 
 
Es per això que es sol·licita que remeti la documentació en format PDF  

 

9. Relació dels equips de maquinària i mitjans auxiliars que el licitador 
posarà a disposició de l’obra.  
 
L’empresa licitadora presenta relació de maquinaria i mitjans auxiliars 
degudament signada.  El document es considera suficient i conforme. 

 
 
 
 
Licitador 3:  
Nom de l’empresa: ISIDRE ARCHS SL  
NIF: B60222684  
Data de presentació: 2/03/2021 09:34:21  
Número de registre: E/000006-2021 
 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 
1. Designació  d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions.  
 
L’empresa licitadora presenta un document d’acord amb l’annex 1 indicant un 
correu electrònic. 
 
El document es considera suficient i conforme.  
 



ACTA D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A-  Pàg.  6 de 12 

2. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
L’empresa licitadora presenta declaració responsable d’acord al model 2B 
degudament signada, la qual cosa es considera suficient i conforme.  

 

3. Declaració sobre grup empresarial  
 

L’empresa licitadora presenta una declaració responsable en la que 
manifesta que aquesta no pertany a cap grup d’empreses.  
 
La documentació es considera suficient i conforme.  
 

4. Declaració sobre el compliment de condicions i de treball 
 
L’empresa licitadora presenta declaració responsable en el que manifesta 
que compta amb una plantilla de menys de 50 treballadors.  
 
La documentació es considera suficient i conforme  

 

5. Submissió jurisdiccional empreses estrangeres  
 

No s’escau  
 

6. Documentació UTE  
 

No s’escau  
 

7. Designació equip  
 
L’empresa licitadora presenta declaració responsable signada conforme 
l’Annex 4 designant l’equip tècnic. El document  es considera suficient i 
conforme.  

 

8. Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de 
l’obra i previsió de subcontractacions  
 
L’empresa licitadora presenta document signat d’acord model Annex indicant 
equip i les tasques que preveu subcontractar pendent de determinar el nom 
dels subcontractistes. 
 
La declaració es considera suficient i conforme.  

 

9. Relació dels equips de maquinària i mitjans auxiliars que el licitador 
posarà a disposició de l’obra.  
 
L’empresa licitadora presenta relació de maquinaria i mitjans auxiliars 
degudament signada.  El document es considera suficient i conforme. 
 

 
 
Licitador 4: 
Nom de l’empresa: Hercal Diggers, S.L. 
NIF: B64143639  
Data de presentació: 22/03/2021 12:50:01 
Número de registre: E/000007-2021 
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SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1. Designació  d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions.  
 
L’empresa licitadora presenta un document d’acord amb l’annex 1 indicant un 
correu electrònic. 
 
El document es considera suficient i conforme.  
 

2. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
L’empresa licitadora presenta DEUC degudament signada adjuntant 
certificat de classificació professional i declaració responsable de la seva 
vigència. 
 
La documentació es considera suficient i conforme.  

 

3. Declaració sobre grup empresarial  
 

L’empresa licitadora presenta una declaració responsable en la que 
manifesta que  l’empresa, pertany al grup d’empreses: HERCAL DIGGERS, 
S.L. B64143639, RECICLATGES TEYCAL, S.L. B65142986, HERCAL 
OBRES I SERVEIS, S.L. B65509705 i GESTIONS PROMOCAL, S.L. 
B63546501 i que l’única empresa de l’esmentat grup empresarial que es 
presenta a aquesta licitació es HERCAL DIGGERS, S.L. 
 
La documentació es considera suficient i conforme.  

 

1. Declaració sobre el compliment de condicions i de treball 
 

L’empresa licitadora presenta una declaració responsable en la que 
manifesta que la seva empresa té entre 50 i 250 treballadors i està a 
disposició d’aportar, a requeriment de VIURBANA la documentació 
acreditativa conforme: - La plantilla de l’empresa està integrada per un 
nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% o de l’adopció 
d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 de Reial Decret 
364/2005, de 8 d’abril. 

 

2. Submissió jurisdiccional empreses estrangeres  
 

No s’escau  
 

3. Documentació UTE  
 

No s’escau  
 

4. Designació equip  
 
L’empresa licitadora presenta declaració responsable designant l’equip i 
adjuntant currículums així com certificats de bona execució. 
 
La documentació es considera suficient i conforme. 
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5. Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de 
l’obra i previsió de subcontractacions. 

 
L’empresa licitadora presenta relació de personal i equip tècnic que posarà 
a disposició i previsió de subcontractistes  adjuntant la DEUC 
corresponents als subcontractistes.  
 
La documentació es considera suficient i conforme.  

 

6. Relació dels equips de maquinària i mitjans auxiliars que el licitador 
posarà a disposició de l’obra.  
 
L’empresa licitadora presenta relació de maquinaria i mitjans auxiliars 
degudament signada.  El document es considera suficient i conforme. 
 

 
Licitador 5:  
Nom de l’empresa : GRUPMAS CONSTRUCTORS S.L.U. 
NIF: B59859025  
Data de presentació : 22/03/2021 13:32:23 
Número de registre: E/000009-2021 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 
1. Designació  d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions.  
 
L’empresa licitadora presenta un document d’acord amb l’annex 1 indicant un 
correu electrònic. 
 
El document es considera suficient i conforme.  
 

2. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
L’empresa licitadora aporta declaració responsable d’acord amb l’Annex 2B 
degudament signada. 
 
La documentació es considera suficient i conforme.  

 

3. Declaració sobre grup empresarial  
 

L’empresa licitadora no presenta cap document en relació al grup 
empresarial i per tant, s’entén que no forma part de cap grup empresarial.  

 

4. Declaració sobre el compliment de condicions i de treball 
 

L’empresa licitadora presenta declaració responsable en el que manifesta 
que compta amb una plantilla de menys de 50 treballadors.  
 
La documentació es considera suficient i conforme  
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5. Submissió jurisdiccional empreses estrangeres  
 

No s’escau  
 

6. Documentació UTE  
 

No s’escau  
 

7. Designació equip  
 
L’empresa licitadora presenta declaració responsable signada conforme 
l’Annex 4 designant l’equip tècnic. El document  es considera suficient i 
conforme.  

 

8. Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de 
l’obra i previsió de subcontractacions  
 

L’empresa licitadora presenta relació de personal i equip tècnic que posarà 
a disposició i previsió de subcontractistes  sense adjuntar la DEUC del 
subcontractista.  
 
Se li requereix per a que presenti la DEUC signada i complimentada 
pel subcontractista en format PDF.  
 

 

9. Relació dels equips de maquinària i mitjans auxiliars que el licitador 
posarà a disposició de l’obra.  
 
L’empresa licitadora presenta relació de maquinaria i mitjans auxiliars 
degudament signada.  El document es considera suficient i conforme. 
 
 

 
Licitador 6:  
Nom de l’empresa : CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 
NIF: B59096107 
Data de presentació: 22/03/2021 13:54:33  
Número de registre: E/000010-2021 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1. Designació  d’una adreça de correu electrònic a efectes de 

notificacions.  
 
L’empresa licitadora presenta un document d’acord amb l’annex 1 indicant un 
correu electrònic. 
 
El document es considera suficient i conforme.  
 

2. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
L’empresa licitadora presenta DEUC degudament complimentada i signada, 
la qual cosa es considera suficient i conforme.  
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3. Declaració sobre grup empresarial  
 

L’empresa licitadora no presenta cap document en relació al grup 
empresarial i per tant, s’entén que no forma part de cap grup empresarial.  

 

4. Declaració sobre el compliment de condicions i de treball 
 

L’empresa licitadora presenta una declaració responsable en la que 
manifesta que l’empresa té una plantilla de menys de 50 treballadors i més 
del 2% de la plantilla està formada per persones amb discapacitat.  

 

5. Submissió jurisdiccional empreses estrangeres  
 

No s’escau  
 

6. Documentació UTE  
 

No s’escau  
 

7. Designació equip  
 
L’empresa licitadora presenta una declaració responsable signada en la que 
designa a l’equip d’acord amb les característiques indicades al plec i al model 
Annex 4. 
 
La documentació es considera suficient i conforme.  

 

8. Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de 
l’obra i previsió de subcontractacions. 
 
L’empresa licitadora presenta declaració responsable  indicant una relació de 
personal tècnic i previsió de subcontractació en determinades tasques sense 
indentificar les empreses, la qual cosa afirma, ho faria en el suposat cas de 
ser adjudicatari.  
 
La documentació es considera suficient i conforme.  

 

9. Relació dels equips de maquinària i mitjans auxiliars que el licitador 
posarà a disposició de l’obra.  
 
L’empresa licitadora presenta relació de maquinaria i mitjans auxiliars 
degudament signada.  El document es considera suficient i conforme. 
 

 
 

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 3:  
Nom de l’empresa: ISIDRE ARCHS SL  
NIF: B60222684  
Data de presentació: 2/03/2021 09:34:21  
Número de registre: E/000006-2021 
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Licitador 4: 
Nom de l’empresa: Hercal Diggers, S.L. 
NIF: B64143639  
Data de presentació: 22/03/2021 12:50:01 
Número de registre: E/000007-2021 
 
Licitador 6:  
Nom de l’empresa : CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 
NIF: B59096107 
Data de presentació: 22/03/2021 13:54:33  
Número de registre: E/000010-2021 

 
 

2. La Mesa acorda requerir als següents licitador per tal que esmeni les deficiències 
existents al sobre A atorgant-li un termini de tres (3) dies hàbils a aquests efectes  
amb l’advertiment que, en cas que no esmeni el defecte observat, no serà admesa 
i es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació:  
 

 
Licitador 1: 
Nom de l’empresa: COPCISA  
NIF: A08190696  
Data de presentació :19/03/2021 12:03:17  
Número de registre: E/000004-2021 
 

Pel que fa a la relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de 
l’obra i previsió de subcontractacions  l’empresa aporta un arxiu RAR amb el nom “ 
relació equip i subcontractes “ que no és possible visualitzar.  
 
Es requereix a l’empresa COPCISA que  presenti documentació en format pdf 
amb signatura electrònica d’acord al model Annex 5 i aporti les DEUC dels 
subcontractistes declarats.   

 

Licitador 2: 
Nom de l’empresa: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, 
S.A. 
NIF: A58543596  
Data de presentació: 22/03/2021 08:28:23  
Número de registre: E/000005-2021 

 
Pel que fa al Document europeu únic de contractació (DEUC) l’empresa licitadora 
aporta un arxiu amb el nom “ Declaració responsable” en un format que no ha estat 
possible obrir  i que per tant no s’ha pogut revisar. 
 
Pel que fa a la Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de 
l’obra i previsió de subcontractacions l’empresa licitadora presenta un arxiu anomenat “ 
relació equip i DEUC    subcontractistes” que no és possible obrir per revisar. 
 
Per la qual cosa es  requereix  a EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, S.A. per que presenti DEUC  i la documentació relativa  a  la relació 
d’equip personal i tècnic que posarà a disposició de l’obra i previsió de 
subcontractacions (Annex 5) en format PDF degudament signada i 
complimentada.  
 



ACTA D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A-  Pàg.  12 de 12 

 
Licitador 5:  
Nom de l’empresa : GRUPMAS CONSTRUCTORS S.L.U. 
NIF: B59859025  
Data de presentació : 22/03/2021 13:32:23 
Número de registre: E/000009-2021 

 
Quan a la relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra 
i previsió de subcontractacions, l’empresa licitadora presenta relació de personal i 
equip tècnic que posarà a disposició i previsió de subcontractistes  sense adjuntar la 
DEUC del subcontractista.  

 
Es requereix a GRUPMAS CONSTRUCTORS S.L.U. per a que presenti la DEUC 
signada i complimentada pel subcontractista en format PDF 
 

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 te l’eina 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. 
 
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.  
 
 

 
 
 
 
Sr.   Alberto Rodríguez 
Villareal  
President 

 
 
 
 
Sr. Enric Serra del 
Castillo 
Vocal 

 
 
 
 
Sr.  Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
Sra. Alexandra 
Domínguez Riera  
Vocal 

 
 
 
 
Sra. Consuelo Cid Gil 
Secretària 

 
 
 
 
 


