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ACTA OBERTURA SOBRE C  
(PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS) –  

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 I. 

 

  

  
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 del Departament de Serveis 

Jurídics 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 – Fase 1, 
fixant-se el dia 29 de setembre de 2021 com a data límit per a la presentació de les ofertes al 
referit procediment. 
 
 

2. Atès que en data 1 d’octubre de 2021, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la 
Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A contenidor de la 
documentació administrativa general presentada pels interessats en optar a l’adjudicació del 
contracte de les obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de reforma i reforç puntual 
d’elements estructurals del camp de beisbol de Viladecans, Fase 1 

 
3. Les següents empreses van presentar oferta a la 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. 
 
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. 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
OBRES REFORMA CAMP DE 

BEISBOL 

DATA 8 de novembre de 2021 
NÚM.  

EXPEDIENT 
153/FP14/001 
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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. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar els 
acords següents: 

 
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 
Núm. de Registre: E/000064-2021 
Identificador (NIF): A62782347 
EMPRESA: REHATEC FAÇANES, S.A.U. 

 
5. Atès que en data 5 d’octubre de 2021, la Mesa de Contractació es reuní per obrir els sobres B 

(contenidors de les referències tècniques) presentats pels licitadors admesos a la licitació. 
L’obertura es realitzà sense incidències, constatant-se que els sobres B incloïen la 
documentació tècnica exigida sense entrar a analitzar si era correcta i suficient ni valorar-ne el 
seu contingut. 
 

6. Atès que en sessió de data 4 de novembre de 2021 la Mesa de Contractació ha emès una 
proposta de valoració dels sobres B en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor 
previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), de conformitat amb 
l’informe tècnic de 25 de maig de 2021, i ha adoptat els acords següents:  

 
 

 
“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 odre decreixent la puntuació dels licitadors en 
criteris avaluables en judici de valor és la següent:  
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 LICITADOR  
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 
OBTINGUDA 

4 REHATEC FAÇANES, S.A.U. 
 

37,10 

1 INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L  36,70 

3 NOVANTIA INTEGRAL, S.A.  34,90 

2 OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.  34,35 

 
 
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 
bàsic i executiu de reforma i reparació puntual d’elements estructurals de les 
instal·lacions del camp de beisbol, a Viladecans, (Exp. 153/FP14/001) 

  
 
TERCER.- 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 licitador que ha obtingut més puntuació 
en aplicació de tots els criteris d’adjudicació determinats en el plec. 

 

 
 

7. Atès que en data 5 de novembre de 2021 l’Òrgan de Contractació va ratificar la proposta de 
valoració dels sobres B emesa per la Mesa de Contractació resolent:  

 
“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 4 de novembre de 2021 en el 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 (EXP. 
153/FP14/001) de la qual s’extreu que, en ordre decreixent, la puntuació dels licitadors 
en criteris avaluables mitjançant judici de valor és la següent: 

 

 LICITADOR  
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 
OBTINGUDA 

4 REHATEC FAÇANES, S.A.U.  37,10 

1 INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L  36,70 

3 NOVANTIA INTEGRAL, S.A.  34,90 

2 OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.  34,35 

 
 
TERCER.- 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. 

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

2021, i en 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 d’adjudicació determinats en el plec.” 
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8. Atès que el dia 5 de novembre de 2021 es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació de la 

PSCP, la resolució de l’Òrgan de Contractació de data 5 de novembre de 2021 junt amb la 
convocatòria d’obertura del sobre C (proposta econòmica i financera). i en data 8 de 
novembre de 2021 es va publicar l’acta de la Mesa de Contractació de 4 de novembre de 
2021. 

 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
 

1. 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: 
 

 LICITADOR  

PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

OBTINGUDA 

4 REHATEC FAÇANES, S.A.U. 
 

37,10 

1 INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L  36,70 

3 NOVANTIA INTEGRAL, S.A.  34,90 

2 OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.  34,35 

 

2. Es procedeix a l’obertura i lectura del contingut dels sobres C “proposta econòmica i altres 
criteris automàtics” presentats pels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació 
de les obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de reforma i reforç puntual d’elements 
estructurals del camp de beisbol a Viladecans, Fase 1 (exp. núm. 153/FP14/001) amb el 
resultat següent: 
 

 
Licitador Núm. 1:   
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L 
PROPOSTA ECONÒMICA: 380.857,46 € 
BAIXA: 11,11% 
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA: 36 mesos 
  
Licitador Núm. 2:    
EMPRESA: OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 
PROPOSTA ECONÒMICA: 391.483,25 € 
BAIXA: 8,63 % 
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA: 36 mesos 
  
Licitador Núm. 3:    
EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
PROPOSTA ECONÒMICA: 394.146,95 
BAIXA: 8,01% 
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA: 36 mesos 
 
Licitador Núm. 4:    
EMPRESA: REHATEC FAÇANES, S.A.U. 
PROPOSTA ECONÒMICA: 383.985,21 € 
BAIXA: 10,38 % 
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA: 36 mesos 
 

 

3. De conformitat amb el previst per la clàusula 9.1.A) del PCAP, es detecta que no existeix cap 
oferta incursa en presumpció de temeritat 
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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 Díaz Menéndez  
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sra.  Iván Arias Barbosa 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Irene Sánchez Delgado  
Secretària 

 
 
 
 

 
 

 
 


