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OBERTURA SOBRE C –  
 

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. 

 
3. Atès que en data 24 de març de 2021 es va procedir a 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. Les empreses licitadores són les 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 
 
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 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
Reforma de la plaça Salvador Allende i entorn 

DATA 
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2021 

NÚM.  
EXPEDIENT 

0006/20/MONTSERRATINA 
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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 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. En data 24 de març de 2021, la Mesa acordà 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 
 
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 

 
 

5.  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.  
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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.  
 
 

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. 
 

6.  En data 14 d’abril de 2021 la Mesa de contractació després de examinar la documentació 
presentada per les empreses requerides va declarar esmenades les incidències detectades 
i en conseqüència  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 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 
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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 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 

 
7.  En data 15 d’abril de 2021 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre B 

contenidor de les referències tècniques presentats pels licitadors admesos al procediment 
obert per a l’adjudicació de les obres contingudes al projecte d´obres locals de Reforma de 
la plaça Salvador Allende i entorn 
 

8.  En data 2 de juliol de 2021 la Mesa de Contractació va acordar  
 

 
“PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de 

valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en 
quadre annex I i II, i de la que s’extreu que en ordre decreixent la puntuació dels 
licitadors en criteris avaluables en judici de valor en cadascun dels lots és la 
següent:  

 

nº 
licitador  Nom empresa  

Puntuació 
sobre B  

1 COPCISA  34,95 

2 EXCAVACIONES Y CONSRUCCIONES BENJUMEA SA  36,9 

3 ISIDRE ARCHS SL  25,05 

4 Hercal Diggers, S.L 38,8 

5 GRUPMAS CONSTRUCTORS S.L.U. 32,25 

6 
CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 

28,4 

 
 
  
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ 

DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda pels 
licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació de les obres contingudes 
al projecte d´obres locals de Reforma de la plaça Salvador Allende i entorn 

  
 
QUART.-  PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta 

econòmica i altres criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en relació als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la valoració de les 
pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la 
valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el 
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licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació 
determinats en el plec. “ 

 
9.  En data 6 de juliol de 2021 la Mesa de Contractació va resoldre: 

 
“PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de valoració 

dels sobres B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa per la Mesa de 
contractació a data de 2 de juliol de 2021 al procediment obert per a l’adjudicació 
de les obres contingudes al projecte d´obres locals de Reforma de la plaça 
Salvador Allende i entorn. 

 
SEGON.-  PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb anterioritat a 

la data fixada per l’obertura de sobre C -  la present resolució incloent els quadres 
resums de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B que s’adjunta 
a la present com Annex núm. I i Annex núm. II, en relació als criteris avaluables 
mitjançant judici de valor. 

 
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 8 de juliol de 

2021, i previ a aquell acte, donar  lectura al resum de puntuació tècnica obtinguda 
pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de 
valor. Procedir, posteriorment a la valoració de les pliques admeses pel que fa als 
criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que 
en farà la mesa de contractació, i de la qual en resultarà el licitador que ha 
obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats 
en el plec. “ 

 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió  

 
Sent les 12:03 hores del 8 de juliol de 2021 es procedeix a la lectura de la puntuació obtinguda 
pels licitadors presentats i admesos corresponents a la documentació continguda en el sobre B 
“proposta tècnica” ordenada de major a menor puntuació, i que és la següent: 
 

nº 
licitador  Nom empresa  

Puntuació 
sobre B  

1 COPCISA  34,95 

2 EXCAVACIONES Y CONSRUCCIONES BENJUMEA SA  36,9 

3 ISIDRE ARCHS SL  25,05 

4 Hercal Diggers, S.L 38,8 

5 GRUPMAS CONSTRUCTORS S.L.U. 32,25 

6 
CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 

28,4 

 
 
Es procedeix a l’obertura i lectura del contingut dels sobres B “proposta econòmica i resta de 
criteris avaluables amb  criteris objectius”. Presentats pels licitadors admesos al procediment 
per a l’adjudicació del contracte D’OBRES CORRESPONENTS AL POLU DE LA REFORMA 
DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN. 
 
      
 
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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Proposta econòmica  1.010.929,00 euros (IVA exclòs)  
 

Baixa   16,89%  
 

Termini de garantia  36 MESOS  
 

 

  
 
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 
 

Proposta econòmica 1.058.834,83 € (IVA exclòs).   
Baixa   12,95 % 

Termini de garantia  36 MESOS  
 
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 
 

Proposta econòmica 1.112.009,74 € (IVA exclòs). 

Baixa  8.58 % 

Termini de garantia  36 MESOS 
 
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 
 

Proposta econòmica 960.936,01 Euros (IVA exclòs). 

Baixa  21 % 

Termini de garantia  36 MESOS 
 
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 
 

Proposta econòmica 1.025.525,50 Euros (IVA exclòs).  

Baixa   15,69 % 

Termini de garantia  36 MESOS  
 
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 
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Proposta econòmica 1.040.365,26 Euros (IVA exclòs). 

Baixa  14,47 % 

Termini de garantia  36 MESOS  
 

Es trasllada a la tècnica les ofertes per a la seva valoració. 
 
Un cop finalitzat l'acte,  es trasllada la documentació al tècnic per a la seva valoració i 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 

 
 
 
 
 


