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

PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE 
D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ DE PISTA 
COBERTA I ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS EXIXTENT A L’ESCOLA 
GARROFER DE VILADECANS 

 

  

  
Hi assisteixen:  
 

President: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED. 
Vocal: Sr. Enric Serra i del Castillo, Director de l’Àrea de Planificació 

Territorial, àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat de 
l’Ajuntament de Viladecans. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

Vocal: Sr. José Luis Montero Ferrer, Tècnic de VIMED, o persona en qui 
delegui..  

Secretària: Sra. Isabel Marín Garreta, Advocada del Departament de Serveis 
jurídics del Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

 
Antecedents 
 
1. Atès que en data 7 de març de 2022, es va iniciar l’expedient de contractació de l’execució de 

les OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ DE PISTA COBERTA I ADEQUACIÓ DEL 
GIMNÀS EXISTENT A L’ESCOLA GARROFER DE VILADECANS. 
 

2. Atès que en data 8 de març de 2022, l’òrgan de contractació de VIMED va aprovar l’expedient 
de contractació de les OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ DE PISTA COBERTA I 
ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS EXISTENT A L’ESCOLA GARROFER DE VILADECANS, el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i Aprovar la constitució i composició de la 
Mesa de contractació. 

 
3. Atès que en data 8 de març de 2022 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 d’OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ DE PISTA 
COBERTA I ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS EXISTENT A L’ESCOLA GARROFER DE 
VILADECANS fixant-se el dia 3 de març de 2022, a les 19:00h, com a data límit per a la 
presentació de les ofertes al referit procediment. 

 
4. Atès que en data 10 de març de 2022, es va procedir a publicar la resolució per la que es 

modifica el PCAP en quant a la fi del termini de presentació d’ofertes, que es fixa en el dia 4 
de març de 2022, a les 08:00 hores; i en quant a l’import mínim d’indemnització per sinistre 
que figurava a la clàusula 13.3.b del Plec, respecte de l’assegurança de responsabilitat civil, 
que és de 1.379.015,24€, quan hauria de ser, de 1.600.000€ 

 
5. Atès que en data 5 d’abril de 2022, 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 d’obres locals ordinàries d’execució de la pista 
coberta i adequació del gimnàs existent a l’escola Garrofer de Viladecans, havent presentat 
oferta les següents empreses: 

 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
OBRES GIMNÀS GARROFER 

DATA 4 de maig de 2022 
NÚM.  

EXPEDIENT 
154/FP14/002 
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Licitador núm. 1:   
Data presentació: 01/04/2022 a les 09:54:49 
Núm. de Registre: E/000027-2022 
Identificador (NIF): A08153900 
EMPRESA: CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 01/04/2022 20:18:48 
Núm. de Registre: E/000029-2022 
Identificador (NIF): B60222684 
EMPRESA: ISIDRE ARCHS, S.L. 

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

següents:  
 
1. La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les deficiències detectades al 

sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils a aquests efectes amb l’advertiment que, en 
cas que no esmenin els defectes observats, no seran admeses i es proposarà la seva exclusió del 
present procediment de licitació:  
 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 01/04/2022 a les 09:54:49 
Núm. de Registre: E/000027-2022 
Identificador (NIF): A08153900 
EMPRESA: CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la licitació.  
Caldrà esmenar les següents deficiències:  
 

• El licitador NO APORTA la declaració responsable sobre manca de prohibicions de 
contractar, segons model annex núm. 8.  

 
Caldrà que el licitador núm. 1 aporti declaració responsable sobre manca de prohibicions 
de contractar, segons model de l’annex 8 al PCAP, degudament complimentat i subscrit. 

 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 01/04/2022 20:18:48 
Núm. de Registre: E/000029-2022 
Identificador (NIF): B60222684 
EMPRESA: ISIDRE ARCHS, S.L. 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED al PCAP de la licitació.  
Caldrà esmenar les següents deficiències:  

 

• L’empresa ha aportat el DEUC degudament complimentat però sense signar.  
 

Caldrà que el licitador núm. 2 aporti DEUC degudament complimentat i signat. 
 

• El licitador núm. 2 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, però en 
l’encapçalament figura la referència a una obra que no és la que es licita.  

 
Caldrà requerir al licitador per tal que presenti degudament complimentat l’Annex núm. 3 
al PCAP, amb indicació de l’obra licitada que és “OBRES LOCALS ORDINÀRIES 
D’EXECUCIÓ DE PISTA COBERTA I ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS EXISTENT A 
L’ESCOLA GARROFER DE VILADECANS” 

  
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 del 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. 
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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.” 
 

7. El mateix dia 5 d’abril de 2022, es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació de la 
Generalitat de Catalunya, l’Acta de l’esmentada sessió de la Mesa de Contractació, i es va 
procedir a realitzar el requeriment als esmentats licitadors. 
 

8. Rebudes les esmenes dels licitadors, la Mesa es va reunir novament el dia 5 d’abril de 2022, 
adoptant els següents acords: 

 
 

1. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de Contractació considera esmenades 
les deficiències detectades en els sobres A i, en conseqüència, acorda admetre als 
licitadors següents:  

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 01/04/2022 a les 09:54:49 
Núm. de Registre: E/000027-2022 
Identificador (NIF): A08153900 
EMPRESA: CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 01/04/2022 20:18:48 
Núm. de Registre: E/000029-2022 
Identificador (NIF): B60222684 
EMPRESA: ISIDRE ARCHS, S.L. 

 
9. Reunida la Mesa el dia 6 d’abril de 2022, amb l’objecte d’obrir els sobres B, contenidors de les 

referències tècniques presentades pels licitadors admesos al procediment, adoptà els 
següents acords: 

 
 

1. La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les deficiències 
detectades al sobre B atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils a aquests efectes 
amb l’advertiment que, en cas que no esmenin els defectes observats, no seran 
admeses i es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació:  
 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 01/04/2022 20:18:48 
Núm. de Registre: E/000029-2022 
Identificador (NIF): B60222684 
EMPRESA: ISIDRE ARCHS, S.L. 

 

Es detecta que el Document de Referències tècniques presentat per aquest licitador 
no està signat tal com exigia la clàusula 7.3 del PCAP. Tractant-se d’un mer error 
formal, s’acorda sol·licitar la seva esmena sense que, en cap cas, pugui comportar 
modificar l’oferta presentada o constituir una nova oferta.  

 

El licitador haurà d’aportar el Document de Referències tècniques presentat 
degudament signat sense que, en cap cas, pugui comportar modificar l’oferta 
presentada o constituir una nova oferta 

 
 
10. Rebuda l’esmena requerida el dia 6 d’abril de 2022, es procedeix a convocar a la Mesa a 

l’objecte de qualificar l’esmena presentada pel licitador núm. 2 i va acordar: 
 

“1.- La Mesa acorda acceptar l’esmena al sobre B, consistent en la signatura del document, 
presentada pel següent licitador: 
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Licitador núm. 2:   
Data presentació: 01/04/2022 20:18:48 
Núm. de Registre: E/000029-2022 
Identificador (NIF): B60222684 
EMPRESA: ISIDRE ARCHS, S.L.” 

 
 

 
11. A continuació s’entregaren els sobres B al tècnic responsable per examinar la documentació 

aportada i, en data 28 d’abril de 2022, ha emès el corresponent informe tècnic de valoració.  
 

12. Atès que en sessió de data 28 d’abril de 2022, 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 la 
mateixa data, 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:  

 

EMPRESA PUNTUACIÓ

1 CONTRUCTORA DE CALAF SAU 30,64

2 ISIDRE ARCHS SL 28,32  
 
 
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 la contractació de l’execució 
de les OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ DE PISTA COBERTA I 
ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS EXISTENT A L’ESCOLA GARROFER DE 
VILADECANS. 

  
TERCER.- PROCEDIR a 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 de l’aplicació de tots els criteris de 
puntuació determinats en el plec.” 

 
 

13. Atès que en data 2 de maig de 2022, 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 28 d’abril de 2022 en el procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte d’OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ 
DE PISTA COBERTA I ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS EXISTENT A 
L’ESCOLA GARROFER DE VILADECANS de la qual s’extreu que, en ordre 
decreixent, la puntuació dels licitadors en criteris avaluables mitjançant judici 
de valor  és la següent:  

 

EMPRESA PUNTUACIÓ

1 CONTRUCTORA DE CALAF SAU 30,64

2 ISIDRE ARCHS SL 28,32  
 
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 



 
OBERTURA SOBRE C (OFERTA ECONÒMICA) - OBRES PISTA COBERTA GARROFER 

  Pàg 5 de 6 

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 4 de 

maig de 2022, a les 12:00 hores 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.” 

 

 
14. Atès que el dia 2 de maig de 2022, es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació de la PSCP, 

la resolució de l’Òrgan de Contractació de la mateixa data, juntament amb la convocatòria 
d’obertura del sobre C (proposta econòmica i altres criteris automàtics). 

 
 

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: 
 

EMPRESA PUNTUACIÓ

1 CONTRUCTORA DE CALAF SAU 30,64

2 ISIDRE ARCHS SL 28,32  
 
Es recorda que la puntuació tècnica mínima era de 18,50 punts, pel que ambdós licitadors han 
obtingut la puntuació necessària per a continuar amb ells la present licitació. 
 

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 
del contracte d’execució de les OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ DE PISTA COBERTA I 

ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS EXISTENT A L’ESCOLA GARROFER DE VILADECANS amb el resultat 
següent: 
 

PBL: 1.592.981,40€ 
 
 

Licitador Núm. 1:   
EMPRESA: CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.  
PROPOSTA ECONÒMICA: 1.564.307,73 € 
BAIXA: 1,80% 
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA: 36 mesos 

 
  
Licitador Núm. 2:    
EMPRESA: ISIDRE ARCHS, S.L. 
PROPOSTA ECONÒMICA: 1.586.609,48 € 
BAIXA: 0,40% 
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA: 0 mesos 

 
 

3. De conformitat amb el previst per la clàusula 9.1.A) del PCAP, no existeix cap oferta incursa en 
presumpció de temeritat, en haver exclusivament dues ofertes. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
Sr.  José Luis Montero Ferrer 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Isabel Marín Garreta  
Secretària 
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