
ACTA D’OBERTURA SOBRE B -  OBRES REFORMA CAMP DE BEISBOL 
  Pàg.  1 de 9 

OBERTURA SOBRE B –  
 
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
REFORMA I REPARACIÓ PUNTUAL D’ELEMENTS 
ESTRUCTURALS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE 
BEISBOL, A VILADECANS – FASE 1. 

 

  

  
Hi assisteixen:  
 

President: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED. 
Vocal: Sr. Enric Serra del Castillo, Director de l’Àrea de Planificació Territorial 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 3 de setembre 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 bàsic i executiu de reforma i reparació 
puntual d’elements estructurals de les instal·lacions del camp de beisbol, a Viladecans, 
fixant-se el dia 29 de setembre de 2021 com a data límit per a la presentació de les ofertes 
al referit procediment. 
 

1. Constituïda la Mesa de Contractació, en data 1 d’octubre de 2021, 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 bàsic i executiu de reforma i 
reparació puntual d’elements estructurals de les instal·lacions del camp de beisbol, fase I, 
a 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: 29/09/2021 a les 11:25:35h 
Núm. de Registre: E/000061-2021 
Identificador (NIF): B65866006 
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:12:54h 
Núm. de Registre: E/000062-2021 
Identificador (NIF): A60514643 
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
OBRES REFORMA CAMP DE 

BEISBOL 

DATA 5 d’octubre de 2021 
NÚM.  

EXPEDIENT 
153/FP14/001 
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Licitador núm. 3:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:26:18h 
Núm. de Registre: E/000063-2021 
Identificador (NIF): A62119896 
EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:42h 
Núm. de Registre: E/000064-2021 
Identificador (NIF): A62782347 
EMPRESA: REHATEC FAÇANES, S.A.U. 
 
 

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: 29/09/2021 a les 11:25:35h 
Núm. de Registre: E/000061-2021 
Identificador (NIF): B65866006 
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TRADE, 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 l’annex 2-A, Document Europeu Únic de Contractació, degudament 
complimentat i subscrit. L’empresa declara, al DEUC presentat, que no té la intenció de 
subcontractar part del contracte a tercers. 
 

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.  
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 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 
d’entre 50 i 250b treballadors i està en disposició d’acreditar-ho en cas de ser requerit 
per 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.  
 
A aquest efecte, en cas de que el licitador resulti proposat com a adjudicatari, se li 
requerirà que presenti les dades del personal proposat com a membres de l’equip tècnic 
requerit així com l’acreditació de la disposició de l’esmentada solvència tècnica. 
 

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 el personal que es compromet a adscriure, 
posar a disposició i mantenir per executar les obres correctament. Així mateix, indiquen 
que tot el personal a dedicar, serà propi. 
 
 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:12:54h 
Núm. de Registre: E/000062-2021 
Identificador (NIF): A60514643 
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 
 

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) 
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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.  
 
L’empresa ha aportat la declaració responsable inicial adjunta com Annex 2-B al PCAP 
degudament complimentada i subscrita. 
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si 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 
d’entre 50 i 250b treballadors i està en disposició d’acreditar-ho en cas de ser requerit 
per 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.  
 
A aquest efecte, en cas de que el licitador resulti proposat com a adjudicatari, serà 
requerit per tal de que aporti la documentació relativa a les dades del personal proposat 
com a membres de l’equip tècnic requerit i 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 s’ajusta a la requerida per VIMED en el PCAP de la present 
licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
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  el licitador declara 
que tot el personal que posarà a disposició de l’obra serà personal propi. 
 

 
 
 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:26:18h 
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Núm. de Registre: E/000063-2021 
Identificador (NIF): A62119896 
EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
 

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 tenen previst subcontractar determinades partides.  
 

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 té una inferior a 50 treballadors. 
 
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.  
 
A aquest efecte, en cas de que el licitador resulti proposat com a adjudicatari, serà 
requerit per tal de que aporti la documentació relativa a les dades del personal proposat 
com a membres de l’equip tècnic requerit i al compliment de la solvència tècnica de 
l’equip proposat, així com els currículums vitae de l’equip de treball. 
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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. Així mateix, 
es declara que les partides corresponents a reparacions, prefabricats i pintura seran 
subcontractades, establint-ne el percentatge corresponent.  

 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:42h 
Núm. de Registre: E/000064-2021 
Identificador (NIF): A62782347 
EMPRESA: REHATEC FAÇANES, S.A.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 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 
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 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. 
 
A aquest efecte, en cas de que el licitador resulti proposat com a adjudicatari, serà 
requerit per tal de que aporti la documentació relativa a les dades del personal proposat 
com a membres de l’equip tècnic requerit i 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 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, 
es determina que els treballs de topografia seran subcontractats, identificant-ne el 
percentatge en qüestió i aportant el document DEUC degudament complimentat i 
subscrit per l’empresa proposada per a dur a terme els treballs indicats. 
 

 
6. En la referida sessió, la Mesa adoptà els següents acords:  
 

 

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. 1:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 11:25:35h 
Núm. de Registre: E/000061-2021 
Identificador (NIF): B65866006 
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:12:54h 
Núm. de Registre: E/000062-2021 
Identificador (NIF): A60514643 
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:26:18h 
Núm. de Registre: E/000063-2021 
Identificador (NIF): A62119896 
EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:42h 
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Núm. de Registre: E/000064-2021 
Identificador (NIF): A62782347 
EMPRESA: REHATEC FAÇANES, S.A.U. 

 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 

2. Constituïda la Mesa de Contractació, amb l’objecte de procedir a l’obertura dels sobres B 
contenidors de les referències tècniques pels licitadors admesos al procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte de les obres contingues al projecte bàsic i executiu de reforma I 
reforç puntual dels elements estructurals del camp de beisbol – Fase I – a Viladecans. 

 

3. Es recorda que en aquest acte no es valorarà la documentació continguda en el sobre B, 
únicament es constatarà que existeix, no s’analitzarà si aquesta és correcta i suficient ni 
tampoc es valorarà. 

 

4. Es procedeix a continuació a l’obertura dels sobres B presentats per les empreses 
admeses com a licitadores al procediment de referència: 

 
 

Licitador núm. 1:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 11:25:35h 
Núm. de Registre: E/000061-2021 
Identificador (NIF): B65866006 
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 
 

DOCUMENT CHECK 

Memòria del procés d’execució      ✔ 

Pla d’obres      ✔ 

Control de la qualitat      ✔ 

Gestió mediambiental      ✔ 

Altra informació. No presenta altra informació  
 
 
 
 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:12:54h 
Núm. de Registre: E/000062-2021 
Identificador (NIF): A60514643 
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 
 

DOCUMENT CHECK 

Memòria del procés d’execució      ✔ 

Pla d’obres      ✔ 

Control de la qualitat      ✔ 

Gestió mediambiental      ✔ 

Altra informació. No presenta altra informació  
 
 
 

Licitador núm. 3:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:26:18h 
Núm. de Registre: E/000063-2021 
Identificador (NIF): A62119896 
EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
 

DOCUMENT CHECK 
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Memòria del procés d’execució      ✔ 

Pla d’obres      ✔ 

Control de la qualitat      ✔ 

Gestió mediambiental      ✔ 

Altra informació. No presenta altra informació  
 
 
 

Licitador núm. 4:   
Data presentació: 29/09/2021 a les 12:42h 
Núm. de Registre: E/000064-2021 
Identificador (NIF): A62782347 
EMPRESA: REHATEC FAÇANES, S.A.U. 

 

DOCUMENT CHECK 

Memòria del procés d’execució      ✔ 

Pla d’obres      ✔ 

Control de la qualitat      ✔ 

Gestió mediambiental      ✔ 

Altra informació. No presenta altra informació  

 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
Sr. Emili Galisteo Rodríguez 
President 

 
 
 
 
 
 
Sr. Enric Serra del Castillo 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sr. Iván Arias Barbosa 
 Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Irene Sánchez Delgado  
Secretària 

 
 
 


