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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
 
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DE CONTRACTACIÓ 
SERVEI MANTENIMENT CONDUCTIU I CORRECTIU DELS 
CENTRES ESPORTIUS  ATRIUM I PODIUM DE VILADECANS  
GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT S.L.  

 

  

  
Hi assisteixen:  
 

President/a: Sr. Jose Antonio Molina, Gerent de VIQUAL, o persona en qui 
delegui 

Vocal: Sr. Joan Carles López Méndez, Gerent de Viladecans Grup 
d’empreses Municipals, 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. Javier Ruiz Reloid, Tècnic de VIQUAL, o persona en qui 
delegui. 

Secretari/a: 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 20 de juliol de 2022  es va publicar en el DOUE i al perfil de SPM 

Viladecans Qualitat ( “VIQUAL”) 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 dels serveis consistents en el servei de manteniment conductiu i 
correctiu  dels centres esportius ATRIUM i PODIUM de Viladecans gestionades per 
VILADECANS QUALITAT SL.  
 

2. Atès que en data 5 de setembre de 2022 a les 14:00h va finalitzar el termini per a 
presentar les propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital i, segons 
consta a data d’avui a la pàgina web del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, no 
es va produir cap afectació a l’eina de Sobre Digital durant l’últim dia de presentació de 
propostes.   

 
Desenvolupament de la sessió  
 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura i qualificació del 

sobre A contenidor de la documentació administrativa general, per optar a l’adjudicació del 
contracte de serveis de manteniment conductiu i correctiu  dels centres esportius ATRIUM 
i PODIUM de Viladecans gestionades per VILADECANS QUALITAT SL.  
 

2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables.  
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 
ACTUACIÓ 

SERVEI MANTENIMENT CONDUCTIU I 
CORRECTIU DELS CENTRES ESPORTIUS  
ATRIUM I PODIUM DE VILADECANS  
GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT 
S.L. 

DATA 
12 de setembre 
de 2022 

NÚM.  
EXPEDIENT 

20.221 
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3. Es procedeix mitjançant l’eina de Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a l’obertura de les ofertes presentades 
a la present licitació: 

 
 

 
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. 
 

Licitador núm. 1  
Empresa : MULTISERVEIS NDAVANT, S.L 
NIF: B60579240 
Data de presentació : 02/09/2022 08:32:57 
Registre: E/000076-2022 
 
Licitador núm. 2 
Empresa : SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, SA (SEAE) 
NIF: A58043852 
Data de presentació : 05/09/2022 13:00:38 
Registre: E/000077-2022 
 
 
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 fa la qualificació dels 
documents aportats, inclosos dins el sobre A per les empreses següents:  

 
Licitador núm. 1  
Empresa : MULTISERVEIS NDAVANT, S.L 
NIF: B60579240 
Data de presentació : 02/09/2022 08:32:57 
Registre: E/000076-2022 

 
 

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 VIQUAL en el PCAP de la 

present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte 
 

En aquest sentit, el licitador presenta una declaració signada de conformitat amb l’Annex 
núm. 1 adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa  una adreça de correu electrònic.  
 

 
2.- Declaració  responsable aptitud licitador  

  
El licitador aporta una DEUC degudament complimentada i subscrita pel representant de 
l’empresa així com la l’empresa CLECE SA  i document signat per les representants 
d’ambdues on es  comprometen, de conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:  
 
- Que la solvència econòmica i financera i professional o tècnica que posa a disposició  
l'entitat CLECE, S.A a favor de l'entitat MULTISERVEIS NDAVANT, S.L són les següents:  
 
 a) Solvència econòmica i financera:  
 
Volum anual de negocis en serveis corresponents a l’objecte de la licitació, referit al millor 
exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior al PBL (397.582,96.-€) per a 
cada anualitat  
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 b) Solvència professional o tècnica:  
 
Relació dels principals serveis executats en el curs dels darrers tres (3) anys, acreditant 
UN (1) contractes de serveis o de gestió de serveis públics de característiques anàlogues 
a l’objecte del contracte. En concret, s’haurà d’acreditar mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents 
de què disposi que acreditin la realització de la prestació  
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No s’escau  
 

4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

  
 En concret, l’empresa licitadora MULTISERVEIS NDAVANT, S.L. presenta una 

declaració responsable indicant que l’empresa té més de   250 treballadors i que està en 
disposició d’aportar documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està 
integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat  superior al 2% o 
de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret 
364/2005, de 8 d’abril,  així com  pla d’igualtat. 
 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

 No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau.  
 

 
Licitador núm. 2 
Empresa : SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, SA (SEAE) 
NIF: A58043852 
Data de presentació : 05/09/2022 13:00:38 
Registre: E/000077-2022 
  

 
 

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 VIQUAL en el PCAP de la 

present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte 
 

En aquest sentit, el licitador presenta una declaració signada de conformitat amb l’Annex 
núm. 1 adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa  una adreça de correu electrònic.  
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2.- Declaració  responsable aptitud licitador  
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
El licitador aporta una DEUC degudament complimentada i subscrita pel representant de 
l’empresa.  
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No s’escau  
 

4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

  
 En concret, l’empresa licitadora SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, S.A.U. 

presenta una declaració responsable indicant que l’empresa té més de   250 treballadors 
i que està en disposició d’aportar documentació acreditativa conforme la plantilla de 
l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat  
superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del 
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril,  així com  pla d’igualtat. 
 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

 No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s’escau.  
 
 
 

A C O R D S 
 

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  
Empresa : MULTISERVEIS NDAVANT, S.L 
NIF: B60579240 
Data de presentació : 02/09/2022 08:32:57 
Registre: E/000076-2022 
 
Licitador núm. 2 
Empresa : SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, SA (SEAE) 
NIF: A58043852 
Data de presentació : 05/09/2022 13:00:38 
Registre: E/000077-2022 

 
 

 
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb els 
vocals i la secretària.  
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Sr. Jose Antonio Molina 
Flores 
President 

 
 
 
 
 
 
Sr. Joan Carles López 
Méndez  
 Vocal 

 
 
 
 
 
 
Sr. Albert Díaz Menéndez  
Vocal  

 
 
 
 
 
 
 
Sr. Javier Ruiz Reloid 
Vocal  
 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Consuelo Cid Gil 
Secretària  

 

 


