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RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ -  
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT A LES OBRES 
D´URBANITZACIÓ NECESSÀRIES PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PLA PARCIAL “SECTOR LLEVANT” A VILADECANS 

 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD PRIVADA 
MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 
 
En relació amb el procediment obert per a l’adjudicació del servei de coordinació de seguretat i 
salut corresponent a les obres d´urbanització necessàries per al desenvolupament urbanístic 
de la modificació del pla parcial “ Sector Llevant” a Viladecans. 
 

 
EXPOSA 

 
 

 
1. Atès que en data 26 de setembre de 2019 es va aprovar per la Consellera Delegada de 

VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació, d’acord amb allò determinat 
a l’acord d’inici d’expedient de data 4 de setembre de 2019. 
 

2. Atès que en data 26 de setembre del 2019 es va publicar, al perfil de SPM Viladecans 
Mediterrànea S.L, 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 del servei de coordinació de seguretat i salut corresponent a les obres 
d´urbanització necessàries per al desenvolupament urbanístic de la modificació del Pla 
Parcial “ Sector Llevant” a Viladecans.  

 
3. Atès que en data 15 d´octubre del 2019, 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 interessat en optar 
a l’adjudicació del contracte del del servei de coordinació de seguretat i salut corresponent 
a les obres d´urbanització necessàries per al desenvolupament urbanístic de la modificació 
del Pla Parcial “ Sector Llevant” a Viladecans. 

 
4. Les següents empreses van presentar oferta a la licitació:  

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 10/10/2019 11:26:40h 
Núm. de Registre: E/000120-2019 
Identificador: B81470841 
EMPRESA: INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 10/10/2019 17:25:48h 
Núm. de Registre: E/000121-2019 
Identificador: B65879496 
EMPRESA: COESTECNIC 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 10/10/2019 18:26:48h 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SERVEI COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT OBRES D´URBANITZACIÓ “SECTOR 
LLEVANT” 

DATA 13 de maig 2020 
NÚM. 

EXPEDIENT 
049.FP14.018 
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Núm. de Registre: E/000122-2019 
Identificador: B67235226 
EMPRESA: ASSISTENCIA DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT, S.L. 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 11/10/2019 12:48:36h 
Núm. de Registre: E/000123-2019 
Identificador: A28345577 
EMPRESA: SGS TECNOS, S.A. 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 11/10/2019 14:22:52h 
Núm. de Registre: E/000124-2019 
Identificador: B62440110 
EMPRESA: TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, S.L.P. 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 11/10/2019 15:06:48h 
Núm. de Registre: E/000125-2019 
Identificador: B62757372 
EMPRESA: CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, S.L.P. 
 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 14/10/2019 02:05:15h 
Núm. de Registre: E/000127-2019 
Identificador: B64932254 
EMPRESA: TULPAN INTERMEDIACIO, S.L. 
 
Licitador Núm. 8:   
Data presentació: 14/10/2019 09:30:49h 
Núm. de Registre: E/000128-2019 
Identificador: B66186479 
EMPRESA: GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.U. 

 
Licitador Núm. 9:   
Data presentació: 1410/2019 09:48:02h 
Núm. de Registre:  B66074402 
Identificador: E/000129-2019 
EMPRESA: E-SCENTIA GLOBAL, S.L.U. 

 
Licitador Núm. 10:   
Data presentació: 14/10/2019 11:24:50h 
Núm. de Registre: E/000130-2019 
Identificador: B65785420 
EMPRESA: MACLA SERVICIO DE INGENIERIA Y PREVENCIÓN, S.L. 

 
Licitador Núm. 11:   
Data presentació: 14/10/2019 12:20:45h 
Núm. de Registre:  E/000131-2019 
Identificador: B84840685 
EMPRESA: TPF GETINSA EUROESTUDIOS 

 
Licitador Núm. 12:   
Data presentació: 14/10/2019 12:51:34h 
Núm. de Registre: E/000132-2019 
Identificador: A-28171288 
EMPRESA: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 
 
 
Licitador Núm. 13:   
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Data presentació: 14/10/2019 13:53:19h 
Núm. de Registre: E/000133-2019 
Identificador: B83665513 
EMPRESA: INCOPE CONSULTORES, S.L. 

 
Licitador Núm. 14:   
Data presentació: 14/10/2019 13:59:39h  
Núm. de Registre: E/000134-2019 
Identificador:B64906845 
EMPRESA: IPLAN GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 

 
 
5. En la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar els acords 

següents:   

 
 
1.  La mesa acorda declarar exclosos provisionalment als següents licitadors, atorgant-los 

un termini de tres (3) dies hàbils per a esmenar les deficiències existents al sobre A:   
 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 10/10/2019 11:26:40h 

Núm. de Registre: E/000120-2019 
Identificador: B81470841 

EMPRESA: INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 
 

 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec de 
clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents deficiències: 
 

 
1. Es requerirà al licitador per tal de que acrediti la relació existent entre Ingenieria 

y Prevención de Riesgos, S.L. i la societat Grupo MGO i en cas de concórrer a 
la licitació en UTE, presenti un compromís de constitució en UTE o bé aporti 
declaració responsable en la que al·legui que ambdues empreses pertanyen a 
un grup mateix empresarial 
 

 
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. 
 

 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 11/10/2019 15:06:48h 
Núm. de Registre: E/000125-2019 
Identificador: B62757372 
EMPRESA: CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, S.L.P. 

 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec de 
clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents deficiències: 
 

 
1. En el document DEUC el licitador ha assenyalat que té previst realitzar la 

subcontractació de part dels serveis al senyor R.C.C. previsió que esdevé 
contraria a allò previst en el plec de clàusules administratives. A efectes 
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d’aclarir aquest punt, es requerirà al licitador per tal de que aclareixi si té previst 
contractar al Sr. R.C.C. com a personal propi de la plantilla del licitador en cas 
de resultar adjudicatari de la present licitació. 

2. El licitador presenta l’annex 3 de declaració responsable de la solvència tècnica 
del licitador, en el que indica que la persona designada per a efectuar les 
tasques de Coordinador de Seguretat i Salut, ha participat com a Coordinador 
de Seguretat i Salut en el contracte “RSU y reurbanización calles Raval Sud 
Barcelona” el qual té una previsió de finalització de les tasques de data 
31/05/2020 i per tant, d’acord amb allò previst en l’apartat 7.4 serà necessari 
que el licitador aporti els certificats de bona execució d’aquelles fases 
concloses que permetin de forma clara acreditar que les fases finalitzades 
compleixen amb els requisits mínims de solvència tècnica especificada en el 
plec. 

 
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 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 través de l’eina de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 

Licitador Núm. 14:   
Data presentació: 14/10/2019 13:59:39h  
Núm. de Registre: E/000134-2019 
Identificador:B64906845 
EMPRESA: IPLAN GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 

 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec de 
clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents deficiències: 
 

 
1. El licitador ha presentat el document acreditatiu de la inscripció de la societat al 

RELI però no aporta la declaració responsable de l’annex 8 correctament 
complimentat confirmant la vigència de les dades compreses el Registre de 
Licitadors de Catalunya 
 

 
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. 

 
 
6. Atès que en data 29 d´octubre del 2019 la Mesa de Contractació es reuní per obrir i 

qualificar les esmenes rebudes a la documentació presentada al sobre A així com la seva 
acceptació i/o rebuig, per optar a l’adjudicació del contracte del servei de coordinació de 
seguretat i salut corresponent a les obres d´urbanització necessàries per al 
desenvolupament urbanístic de la modificació del Pla Parcial “ Sector Llevant” a 
Viladecans. A la vista de la documentació presentada, la Mesa considerà esmenades  les 
deficiències i mancances detectades en el sobre Ai, en conseqüència, va acordar admetre 
com a licitadors a les empreses següents:  

 
Licitador Núm. 1:   
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Data presentació: 10/10/2019 11:26:40h 
Núm. de Registre: E/000120-2019 
Identificador: B81470841 
EMPRESA: INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 10/10/2019 17:25:48h 
Núm. de Registre: E/000121-2019 
Identificador: B65879496 
EMPRESA: COESTECNIC 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 10/10/2019 18:26:48h 
Núm. de Registre: E/000122-2019 
Identificador: B67235226 
EMPRESA: ASSISTENCIA DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT, S.L. 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 11/10/2019 12:48:36h 
Núm. de Registre: E/000123-2019 
Identificador: A28345577 
EMPRESA: SGS TECNOS, S.A. 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 11/10/2019 14:22:52h 
Núm. de Registre: E/000124-2019 
Identificador: B62440110 
EMPRESA: TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, S.L.P. 
 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 14/10/2019 02:05:15h 
Núm. de Registre: E/000127-2019 
Identificador: B64932254 
EMPRESA: TULPAN INTERMEDIACIO, S.L. 
 
Licitador Núm. 8:   
Data presentació: 14/10/2019 09:30:49h 
Núm. de Registre: E/000128-2019 
Identificador: B66186479 
EMPRESA: GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.U. 
 
Licitador Núm. 9:   
Data presentació: 1410/2019 09:48:02h 
Núm. de Registre:  B66074402 
Identificador: E/000129-2019 
EMPRESA: E-SCENTIA GLOBAL, S.L.U. 
 
Licitador Núm. 10:   
Data presentació: 14/10/2019 11:24:50h 
Núm. de Registre: E/000130-2019 
Identificador: B65785420 
EMPRESA: MACLA SERVICIO DE INGENIERIA Y PREVENCIÓN, S.L. 
 
Licitador Núm. 11:   
Data presentació: 14/10/2019 12:20:45h 
Núm. de Registre:  E/000131-2019 
Identificador: B84840685 
EMPRESA: TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
 
Licitador Núm. 12:   
Data presentació: 14/10/2019 12:51:34h 
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Núm. de Registre: E/000132-2019 
Identificador: A-28171288 
EMPRESA: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 
 
Licitador Núm. 13:   
Data presentació: 14/10/2019 13:53:19h 
Núm. de Registre: E/000133-2019 
Identificador: B83665513 
EMPRESA: INCOPE CONSULTORES, S.L. 

 
Licitador Núm. 14:   
Data presentació: 14/10/2019 13:59:39h  
Núm. de Registre: E/000134-2019 
Identificador:B64906845 
EMPRESA: IPLAN GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 

 
 
7. Atès que el licitador núm.6 CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, 

S.L.P, no va presentar dins del temps la documentació requerida, i es va detectar que no 
complia amb la solvència tècnica mínima requerida en els plecs, la Mesa de Contractació 
va acordar: 
 

 
PRIMER.- INADMETRE la documentació presentada per l’empresa CONSTRUCCIÓ I 

CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, S.L.P., en resposta a la sol·licitud 
d’esmena sol·licitada en data 23 d’octubre, atès que la documentació ha estat 
presentada fora de termini i addicionalment aquesta esdevé insuficient en tant 
que d’ella se’n desprèn que l’empresa Construcció i Control Facultatius 
Associats, S.L.P., no disposa de la solvència tècnica mínima exigida en els 
Plecs de Condicions Administratives Particulars. 

 
SEGON.- PROPOSAR L’EXCLUSIÓ a l’òrgan de contractació del licitador nº 6, 

CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, S.L.P.  
 

8. Atès que en data 07 de novembre del 2019 es va notificar individualment a cadascun dels 
licitadors i es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria d’obertura del sobre B 
(proposta econòmica i financera). 

 
9. Atès que en data 11 de novembre del 2019 es celebrà, en acte públic prèviament 

convocat, l’acta d’obertura dels sobres C (proposta econòmica i financera) presentats pels 
licitadors admesos al procediment amb el resultat següent:  

 
Licitador Núm.1: 
Nom del licitador: INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L 
Oferta econòmica: 42.189,16€, iva exclòs 
Percentatge de baixa: 37,59% 
Detall d´obres: presentades  

 
Licitador Núm.2: 
Nom del licitador: COESTECNIC S.L.P 
Oferta econòmica: 48.888,00 iva exclòs 
Percentatge de baixa: 27,68% 
Detall d´obres: presentades  

 
Licitador Núm.3: 
Nom del licitador: ASSISTÈNCIA DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT S.L  
Oferta econòmica: 48.750,00,  iva exclòs 

 Percentatge de baixa: 27,88 % 
        Detall d´obres: presentades  
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    Licitador Núm.4: 
    Nom del licitador: S.G.S TECNOS S.A  
    Oferta econòmica: 44.616,00 iva exclòs 
     Percentatge de baixa: 34 % 
      Detall d´obres: presentades  
 
     Licitador Núm.5: 
     Nom del licitador: TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, S.L.P. 

     Oferta econòmica: 48.880,00 iva exclòs 
     Percentatge de baixa: 27,69 % 
       Detall d´obres: presentades  
 
      Licitador Núm.7:  
      Nom del licitador: TULPAN INTERMEDIACIÓ S.L 
      Oferta econòmica: 43.940,00 iva exclòs 
      Percentatge de baixa: 35,00 % 
        Detall d´obres: presentades  

 
  Licitador Núm.8:  
  Nom del licitador: GPO Ingenieria y Arquitectura, SLU 
 Oferta econòmica:  45.751,68  iva exclòs 

   Percentatge de baixa: 32,32 % 
  Detall d´obres: presentades  
 
  Licitador Núm.9:  
 Nom del licitador: E-SCENTIA GLOBAL, SLU 
   Oferta econòmica: 46.306,00  iva exclòs 
  Percentatge de baixa: 31,5% 
  Detall d´obres: presentades sense signar 
 
  Licitador Núm.10:  
 Nom del licitador: MACLA SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION S.L 
   Oferta econòmica: 47.320,00€ iva exclòs 
  Percentatge de baixa: 30% 
  Detall d´obres: presentades  
 

Més documentació: Títol de enginyer industrial, més l´acreditació d´un curs “ 
Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción”. 

 
   
  Licitador Núm.11:  

Nom del licitador: T.P.F GETINSA EUROESTUDIOS S.L 
   Oferta econòmica: 51.870€  iva exclòs 
  Percentatge de baixa: 23,27 % 
  Detall d´obres: presentades sense signar 
 
  Licitador Núm.12:  

Nom del licitador: Técnica y Proyectos, S.A. 
 Oferta econòmica: 50.700,00 iva exclòs 
 Percentatge de baixa: 25 % 
  Detall d´obres: presentades  
 
  Licitador Núm.13:  

Nom del licitador: INCOPE CONSULTORES, SL 

Oferta econòmica: 50.700 iva exclòs 
Percentatge de baixa: 25 % 

  Detall d´obres: presentades  
 
  Licitador Núm.14:  
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Nom del licitador: IPLAN GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L 

Oferta econòmica: 50.080,11 iva exclòs 
Percentatge de baixa: 25.92% 

  Detall d´obres: presentades  
 

10. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre B es detectà que, de conformitat amb el 
previst a la clàusula 12.1.1 i amb l’informe tècnic de 19 de novembre del 2019, l’oferta 
econòmica presentada pel licitador núm. 1 (INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
S.L) era presumptament temerària; i l´oferta econòmica presentada pel licitador núm.7 
(TULPAN INTERMEDIACIÓ, S.L). Per aquest motiu, la Mesa de Contractació acordà:  

 
 

1. REQUERIR al licitador núm. 1 INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L, per tal de 
que en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció 
de la comunicació; presenti per escrit la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta econòmica, atès que resulta 
presumptament temerària, a través de l’eina de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 

2. REQUERIR al licitador núm. 7 TULPAN INTERMEDIACIÓ S.L, per tal de que en el termini 
màxim de cinc (5) dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la 
comunicació; presenti per escrit la informació i les justificacions que consideri oportunes en 
relació als diferents components de la seva oferta econòmica, atès que resulta 
presumptament temerària, a través de l’eina de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
11. Atès que en data 19 de novembre del 2020 es va comunicar aquest fet a les dues 

empreses per tal que dins el termini de CINC (5) DIES HÀBILS (això és, fins al dia 26 de 
novembre del 2019 a les 14h) presentessin per escrit la documentació que estimessin 
pertinent per a justificar la baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica presentada.  

 
12. Atès que, dins del termini conferit a aquests efectes, el licitador núm. 1 (INGENIERIA Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L) va presentar, a través de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la documentació que va estimar 
adient per tal de justificar la baixa temerària o anormal de la seva oferta econòmica. 

 
13. Atès que, dins del termini conferit a aquest efectes, el licitador núm.7 ( TULPAN 

INTERMEDIACIÓ, S.L) va presentar, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya, la documentació que va estimar adient per tal de 
justificar la baixa temerària o anormal de la seva oferta econòmica.  

 
14. Atès que en data 12 de desembre del 2019 es va requerir un aclariment de l´oferta 

presentada pel licitador núm.3 ( ASSISTENCIA DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT 
S.L), a fi i efecte de poder valorar l´oferta presentada.  

 
15. Atès que en data 9 de desembre del 2019 s’ha emès un informe pel tècnic de VIMED en 

relació a la justificació de les baixes presentades per a justificar la validesa, viabilitat i 
proporcionalitat de les ofertes presentades i justificar la baixa respecte el pressupost base 
de licitació.  

 
16. Atès que en data 12 de desembre del 2019 la Mesa de Contractació ha adoptat l’acord 

següent:  
 

 
PRIMER.   ESTIMAR, i assumir com a propi, l’informe tècnic relatiu a la justificació de l’oferta  
econòmica presentada per INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L, el qual es 
considera CORRECTE i SUFICIENT, i ACCEPTAR l’oferta econòmica presentada per aquest 
licitador en el  procediment obert per a l’adjudicació del  CONTRACTE  PER PROCEDIMENT 
OBERT NO HARMONITZAT DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
CORRESPONENT A LES OBRES D´URBANITZACIÓ NECESSÀRIES PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL “SECTOR 
LLEVANT” A VILADECANS, tot això de conformitat amb l’informe tècnic de 9 de desembre del 
2019. 
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SEGON. ESTIMAR, i assumir com a propi, l’informe tècnic relatiu a la justificació de l’oferta  
econòmica presentada per TULPAN INTERMEDIACIÓ S.L , el qual es considera CORRECTE i 
SUFICIENT, i ACCEPTAR l’oferta econòmica presentada per aquest licitador en el  
procediment obert per a l’adjudicació del  CONTRACTE PER PROCEDIMENT OBERT NO 
HARMONITZAT DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
CORRESPONENT A LES OBRES D´URBANITZACIÓ NECESSÀRIES PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL “SECTOR 
LLEVANT” A VILADECANS, tot això de conformitat amb l’informe tècnic de 9 de desembre del 
2019. 

 
 

17. Atès que, a la vista de l’acta anterior, en data 20 de desembre del 2019 l’Òrgan de 
Contractació competent ha resolt:  

 
PRIMER.- RATIFICAR l’acord de la Mesa de Contractació de data 12 de desembre del 

2019 i ACCEPTAR l’oferta econòmica presentada per INGENIERIA Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L, al procediment obert per a l’adjudicació del 
contracte de SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
CORRESPONENT A LES OBRES D´URBANITZACIÓ NECESSÀRIES PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
PARCIAL “SECTOR LLEVANT” A VILADECANS per entendre justificada la 
baixa presentada. 

 
SEGON.-    RATIFICAR l’acord de la Mesa de Contractació de data 12 de desembre del 

2019 i ACCEPTAR l’oferta econòmica presentada per TULPAN 
INTERMEDIACIÓ S.L al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de 
SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT A 
LES OBRES D´URBANITZACIÓ NECESSÀRIES PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
PARCIAL “SECTOR LLEVANT” A VILADECANS per entendre justificada la 
baixa presentada. 

 
18. Atès que en data 20 de desembre del 2019 es va notificar la resolució d’admissió de 

proposta econòmica indicada al punt anterior al licitador núm. 1 (INGENIERIA Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L), i el licitador núm.7 ( TULPAN INTERMEDIACIÓ, S.L). 
 

19. Atès que en data 7 de febrer del 2020 s’ha emès un informe pel tècnic designat per VIMED 
en el qual s’informa de la puntuació obtinguda pels licitadors admesos en el sobre B en 
aplicació dels criteris de valoració automàtica previstos al PCAP.  

 
20. Atès que en sessió de data 13 de març del 2020 la Mesa de Contractació, a la vista de la 

documentació presentada pels licitadors admesos al procediment de referència i dels 
informes que obren a l’expedient, va aprovar la proposta d’adjudicació adoptant els 
següents acords:  
 

 
 

 ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta 

d’adjudicació, el licitador núm. 1 (INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L) ha 
estat la que ha obtingut més puntuació de la suma dels criteris subjectes a criteris de 
valoració automàtica, amb un total de 100 punts, d’acord amb el detall que s’adjunta:  

  

Licitador núm. 1 
Nom empresa: INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L 
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 100 punts 
Puntuació total (sobre C): 100 punts 

12.1.1. ........................................................................Oferta econòmica fins a 85 
punts 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat INGENIERIA Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. és per un import de 42.189,16 € (IVA 
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exclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa del 37,59 % respecte del 
pressupost de licitació de 67.600,00 € (IVA exclòs) contingut al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració 
de 85,00 punts 

12.1.1.  Detall de les obres similars en les que el licitador ha intervingut 
com a coordinador de seguretat i 
salut...........................................................................fins a 15 punts 

 
La relació d’obres similars presentada per l’entitat INGENIERIA Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. en aplicació dels criteris de càlcul 
continguts al Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat obté 
la valoració- i que es detalla en el quadre a continuació- de 15,00 punts 
 
Licitador Núm. 1:   

INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 

Obra PEM 
Data 
inici 

Data 
final 

Valoració 

Coordinación de 
Seguridad y salud 
en fase de ejecución 
de las obras de 
URBANITZACIÓ 
PLAÇA MAJOR. 
Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

2.589.728 2008 2009 Acceptada  
Obra similar, 
executada en els últims 
10 anys. 

Coordinación de 
Seguridad y salud 
en fase de ejecución 
de las obras de 
EXECUCIÓ I 
ACABATS MERCAT 
I, APARCAMENT. 
Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

3.912.982  2009  2010 No acceptada 
No es considera una 
obra similar.  
Segons la descripció 
facilitada pel licitador 
(Va ser una obra 
d’edificació destinat a 
mercat municipal, amb 
aparcaments. Dotant a 
l’edifici de tots els 
seus serveis per a l’ús 
terciari. Passos 
alternatius per a 
peatons i entrada de 
guals) es tracta d’una 
obra d’edificació. 

Execució de les 
obres de 
condicionament el 
Vendrell‐Vals ctra. 
C‐51; Antiga C‐246; 
PK 65+000 al 
90+500. Tram: El 
Vendrell‐Valls. 
Infraestructures de 
la Generalitat de 
Catalunya 

53.068.541,22 2009 2012 Acceptada  
Obra similar, 
executada en els últims 
10 anys. 

Coordinació 
seguretat i salut en 
fase d’execució 
d’obra “Urbanització 
del Sector PA‐02 de 
Ca n’Alemany”. 
Consorci urbanístic 
per al 
desenvolupament 
del parc empresarial 
d’activitats 

3.052.919,44 2013 2014 Acceptada  
Obra similar, 
executada en els últims 
10 anys. 
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aeroespacials i de la 
mobilitat de 
Viladecans 

Coordinació 
seguretat i salut en 
fase d’execució 
d’obra “Nou 
viaducte d’accés al 
Parc Aerospacial. 
Viladecans – Sector 
de Ca n’Alemany”. 
Consorci urbanístic 
per al 
desenvolupament 
del parc empresarial 
d’activitats 
aeroespacials i de la 
mobilitat de 
Viladecans 

6.481.087,69 2013 2014 Acceptada  
Obra similar, 
executada en els últims 
10 anys. 

URBANITZACIÓ 
DEL SECTOR 
PPU‐01 de Ca 
n’ALEMANY a 
Viladecans. Fase 2 
Consorci urbanístic 
per al 
desenvolupament 
del parc empresarial 
d’activitats 
aeroespacials i de la 
mobilitat de 
Viladecans 

17.297.709,35 2014 2017 Acceptada  
Obra similar, 
executada en els últims 
10 anys. 

Número d’obres similars en els darrers 10 anys 5 obres 

Puntuació corresponent 15,00 punts 

 
 

 
 
SEGON.- PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació l'adjudicació del contracte del servei de 

coordinació de seguretat i salut corresponent a les obres d´urbanització necessàries 
per al desenvolupament urbanístic de la modificació del pla parcial “ Sector Llevant” a 
Viladecans (exp. núm. 049/FP14/018) al licitador núm. 1 (INGENIERIA Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L) per un import de QUARANTA-DOS MIL CENT 
VUITANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (42.189,16 IVA exclòs), atès que ha 
estat la que ha obtingut la millor puntuació en la suma dels criteris avaluables subjectes 
a criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 100 punts; d’acord amb el 
desglossament detallat al dispositiu primer.  

 
 

És per tot això que  
 

R E S O L C 
 
PRIMER.-  RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa 

de contractació de 13 de març del 2020 en relació al procediment obert per a 
l’adjudicació del servei de coordinació de seguretat i salut corresponent a les 
obres d´urbanització necessàries per al desenvolupament urbanístic de la 
modificació del Pla Parcial “ Sector Llevant” a Viladecans. 

 
SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT 

I SALUT CORRESPONENT A LES OBRES D´URBANITZACIÓ NECESSÀRIES 
PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
PARCIAL “ SECTOR LLEVANT” A VILADECANS al licitador núm. 1 
(INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L) per un import de 
QUARANTA-DOS MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 
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(42.189,16), IVA exclòs, atès que ha estat la que ha obtingut la millor puntuació en 
la suma dels criteris avaluables subjectes a criteris d’aplicació automàtica, amb un 
total de 100 punts; d’acord amb el desglossament següent:  

  
 

  

Licitador núm. 1 
Nom empresa: INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L 
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 100 punts 
Puntuació total (sobre C): 100 punts 

12.1.1. ........................................................................Oferta econòmica 
fins a 85 punts 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat INGENIERIA Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. és per un import de 
42.189,16 € (IVA exclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa 
del 37,59 % respecte del pressupost de licitació de 67.600,00 € 
(IVA exclòs) contingut al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la 
valoració de 85,00 punts 

12.1.1.  Detall de les obres similars en les que el licitador ha 
intervingut com a coordinador de seguretat i 
salut...........................................................................fins a 15 
punts 

 
La relació d’obres similars presentada per l’entitat INGENIERIA 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. en aplicació dels criteris de 
càlcul continguts al Plec de Clàusules Administratives Particulars 
aprovat obté la valoració- i que es detalla en el quadre a 
continuació- de 15,00 punts 
 
Licitador Núm. 1:   

INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 

Obra PEM 
Data 
inici 

Data 
final 

Valoració 

Coordinación de 
Seguridad y salud 
en fase de 
ejecución de las 
obras de 
URBANITZACIÓ 
PLAÇA MAJOR. 
Ajuntament de 
Castellar del 
Vallès 

2.589.728 2008 2009 Acceptada  
Obra similar, 
executada en els 
últims 10 anys. 

Coordinación de 
Seguridad y salud 
en fase de 
ejecución de las 
obras de 
EXECUCIÓ I 
ACABATS 
MERCAT I, 
APARCAMENT. 
Ajuntament de 
Castellar del 
Vallès 

3.912.982  2009  2010 No acceptada 
No es considera una 
obra similar.  
Segons la descripció 
facilitada pel licitador 
(Va ser una obra 
d’edificació destinat 
a mercat municipal, 
amb aparcaments. 
Dotant a l’edifici de 
tots els 
seus serveis per a 
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l’ús terciari. Passos 
alternatius per a 
peatons i entrada de 
guals) es tracta 
d’una obra 
d’edificació. 

Execució de les 
obres de 
condicionament el 
Vendrell‐Vals ctra. 
C‐51; Antiga 
C‐246; PK 65+000 
al 90+500. Tram: 
El Vendrell‐Valls. 
Infraestructures 
de la Generalitat 
de Catalunya 

53.068.541,22 2009 2012 Acceptada  
Obra similar, 
executada en els 
últims 10 anys. 

Coordinació 
seguretat i salut 
en fase 
d’execució d’obra 
“Urbanització del 
Sector PA‐02 de 
Ca n’Alemany”. 
Consorci 
urbanístic per al 
desenvolupament 
del parc 
empresarial 
d’activitats 
aeroespacials i de 
la mobilitat de 
Viladecans 

3.052.919,44 2013 2014 Acceptada  
Obra similar, 
executada en els 
últims 10 anys. 

Coordinació 
seguretat i salut 
en fase 
d’execució d’obra 
“Nou viaducte 
d’accés al Parc 
Aerospacial. 
Viladecans – 
Sector de Ca 
n’Alemany”. 
Consorci 
urbanístic per al 
desenvolupament 
del parc 
empresarial 
d’activitats 
aeroespacials i de 
la mobilitat de 
Viladecans 

6.481.087,69 2013 2014 Acceptada  
Obra similar, 
executada en els 
últims 10 anys. 

URBANITZACIÓ 
DEL SECTOR 
PPU‐01 de Ca 
n’ALEMANY a 
Viladecans. Fase 
2 Consorci 
urbanístic per al 
desenvolupament 

17.297.709,35 2014 2017 Acceptada  
Obra similar, 
executada en els 
últims 10 anys. 
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del parc 
empresarial 
d’activitats 
aeroespacials i de 
la mobilitat de 
Viladecans 

Número d’obres similars en els darrers 10 anys 5 obres 

Puntuació corresponent 15,00 punts 

 
 
 

TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst a la clàusula 
10.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació, 
presenti a VIMED la documentació següent: 

 

• Acreditación conforme se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, mediante la aportación de los 
documentos que se exponen a continuación: 

 
a)  En el supuesto que la empresa seleccionada sea sujeto pasivo del 

impuesto sobre actividades económicas y esté obligada al pago de 
éste, deberá aportar el documento de alta del impuesto relativo al 
ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato, o el último recibo acompañado de la declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
impuesto.  
 
Aun así, en el supuesto de que la empresa seleccionada se 
encuentre en alguno de los supuestos de exención de este 
impuesto, recogidos en el artículo 82 del Real decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto refundido 
de la Ley reguladora de las haciendas locales, aportará una 
declaración responsable en la que deberá especificar el supuesto 
legal de exención y aportará el documento de declaración en el 
censo de obligados tributarios. 

 
b)  Certificado específico de encontrarse al corriente de las 

obligaciones tributarias expedido por la Administración Tributaria, 
a los efectos del artículo 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.  

 
c)  Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de estar al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social.  

 
d)  Certificado positivo, emitido por la Generalitat de Catalunya, 

acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con la 
mencionada administración. 

 
e)  Certificado positivo, emitido por el Ayuntamiento de Viladecans, 

acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con la 
mencionada administración, en su caso. 

 

• Garantía definitiva de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego. 
 

• Documentación acreditativa de la capacidad para contratar del licitador 
(documentación descrita en la cláusula 7.4 del presente Pliego en lo 
referente a la capacidad, personalidad, solvencia y carencia de 
prohibiciones de contratar del licitador) teniendo en cuenta que: 
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o Los empresarios que estén inscritos al ROLECE o en 
el RELI quedan exentos de aportar los documentos y datos que 
figuren en los mencionados registros, y únicamente tendrán que 
presentar: 
 

▪ Una copia simple del documento acreditativo de 
inscripción en el Registro, junto con la declaración 
responsable, firmada por el representante de la 
empresa, acreditando la vigencia de los datos incluidos 
en el Registro, de acuerdo con el modelo contenido en el 
Anexo 8, que se adjunta al presente Pliego. 

 
▪ La documentación acreditativa de su capacidad que no 

figure inscrita en el registro o no esté debidamente 
actualizada. 

 
o Para acreditar la solvencia técnica exigida, el representante legal 

del licitador tendrá que aportar los documentos exigidos en la 
cláusula 7.4 del presente Pliego. En concreto, deberá acreditar 
el cumplimiento de dicha cláusula mediante certificados de 
buena ejecución: 

▪ Certificados de buena ejecución indicados en del 
presente pliego (relación de los principales trabajos 
ejecutados por el licitador como Coordinador de 
Seguridad y Salud en las que el coordinador propuesto 
ha de constar y firmar como Coordinador de Seguridad y 
Salud, similares al presente objecto de contratación, 
acabados en los 5 últimos años). 
 

• Acreditación del cumplimiento de las condiciones sociales de trabajo y 
de igualdad según se describe en el presente Pliego (en relación con la 
cuota del 2% y el Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres). 

 

• Otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiera comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano 
de contratación. 

 

• En caso de que el contrato sea adjudicado a una unión o agrupación de 
empresas, en cualquier régimen jurídico legalmente admitido, éstas 
tendrán que acreditar su constitución en escritura pública, dentro del 
plazo otorgado para la formalización del Contrato, y el CIF asignado y la 
representación, si se tercia. 

 
En el caso de que el licitador no responda al requerimiento de aportación de 
documentación en el plazo señalado, se entenderá que el Licitador ha retirado su 
oferta, y se procederá a requerir la misma documentación al Licitador siguiente por 
orden en que hayan sido clasificadas las ofertas. En este caso VIMED se reserva la 
posibilidad de exigirle el importe equivalente al 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad de conformidad con el previsto al 
artículo 150.2 LCSP. 

 
 
QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA a la 

presentació per l’adjudicatari de la documentació requerida a l’acord anterior i 
que el CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del 
contracte corresponent. 
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CINQUÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri 
a formalitzar el contracte corresponent. 

 
SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar 

l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant.  
 
 
Viladecans, a 13 de maig  de 2020. 
  
 
 
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


