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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ENDERROC DELS LOCALS 
SITUATS A L’EDIFICI TORDERA (PAU-6 SECTOR PONENT) 
 

 

  

  
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. Jose Luis Montero Ferrer, Tècnic de VIMED. 
Secretària: Sra. Núria Vergara i Banzo, Advocada de Serveis Jurídics i Compliment 

Legal del Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 
 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 30 de juny de 2022 es va acordar iniciar l’expedient per contractar les 

obres d’enderroc dels locals situats a l’edifici Tordera (PAU-6 Sector Ponent) a Viladecans.  
 

2. Atès que en data 2 de novembre 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 simplificat 
en la modalitat de tant alçat per a l’adjudicació de les obres d’enderroc dels locals situats a 
l’edifici Tordera (PAU-6 Sector Ponent), finalitzant el termini per a presentar ofertes el dia 
22 de novembre de 2022 a les 14:00 hores. 

 
 
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 de 
les obres d’enderroc dels locals situats a l’edifici Tordera (PAU-6 Sector Ponent). 
 

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 per al LOT 1 “Contractació 
conjunta de la redacció del projecte, la direcció d’obra i l’execució de les obres 
d’enderroc.”: 

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 21/11/2022 a les 16:42:13h 
Núm. de Registre: E/000103-2022 
Identificador (NIF): A08743098 
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A 
 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
ENDERROC LOCALS PONENT 

DATA 2 de desembre de 2022 
NÚM.  

EXPEDIENT 
050.02/FP14/001 



ACTA D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A – ENDERROC LOCALS PONENT 
  Pàg.  2 de 19 

 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 08:19:23h 
Núm. de Registre: E/000104-2022 
Identificador (NIF): A31244684 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 08:38:18h  
Núm. de Registre: E/000105-2022 
Identificador (NIF): B64143639 
EMPRESA: HERCAL DIGGERS, S.L. 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 10:58:33h 
Núm. de Registre: E/000107-2022 
Identificador (NIF): B08948267 
EMPRESA: DELTAPUNT 3000 SA 
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:23:40h 
Núm. de Registre: E/000107-2022 
Identificador (NIF): B08948267 
EMPRESA:URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U. 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:48:12h 
Núm. de Registre: E/000109-2022 
Identificador (NIF): B65847584 
EMPRESA: DEMOLEXAR, S.L. 

 
Licitador núm. 7:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 13:01:21h 
Núm. de Registre: E/000110-2022 
Identificador (NIF): B60309853 
EMPRESA: CONTROL DEMETER, S.L. 

 
 

4. 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 per al LOT 2: “Servei de 
Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase d’execució de la demolició”:  

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 08:38:18h  
Núm. de Registre: E/000105-2022 
Identificador (NIF): B64143639 
EMPRESA: HERCAL DIGGERS, S.L. 

 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:23:40h 
Núm. de Registre: E/000108-2022 
Identificador (NIF): 36979222Y 
EMPRESA: XAVIER DE JOSE RUIZ 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:48:12h 
Núm. de Registre: E/000109-2022 
Identificador (NIF): B65847584 
EMPRESA: DEMOLEXAR, S.L. 
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Licitador núm. 4:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 13:01:21h 
Núm. de Registre: E/000110-2022 
Identificador (NIF): B60309853 
EMPRESA: CONTROL DEMETER, S.L. 
 

 
5. 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. 
 

6. 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 presentades 
al LOT 1:  

 
 

Licitador núm. 1:   
Data presentació: 21/11/2022 a les 16:42:13h 
Núm. de Registre: E/000103-2022 
Identificador (NIF): A08743098 
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, 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.  
 
L’empresa ha aportat l’annex 2-A, Document Europeu Únic de Contractació, degudament 
complimentat i subscrit. L’empresa declara, al DEUC presentat, que té la intenció de 
subcontractar part del contracte a tercers. 
 

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

La licitadora presenta una declaració manifestant no pertànyer a cap grup empresarial. A 
tal efecte la documentació es considera suficient i correcte. 
 

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 250 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. 5.1) 

 
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. 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. 
 

9. Document relatiu a la visita als terrenys objecte de l’enderroc.  
 
El licitador presenta declaració conforme el model facilitat indicant que van assistir a la 
visita als terrenys de data 15 de novembre de 2022. 
 
 
 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 08:19:23h 
Núm. de Registre: E/000104-2022 
Identificador (NIF): A31244684 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA 
 

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 
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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 
 

La licitadora presenta una declaració responsable manifestant no formar part d’un grup 
empresarial. 
 

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 inferior a 50 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. 5.1) 

 
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.  
 
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.  
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9. Document relatiu a la visita als terrenys objecte de l’enderroc.  
 
El licitador presenta declaració conforme el model facilitat indicant no va assistir a la 
visita als terrenys de data 15 de desembre de 2022. 

 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 08:38:18h  
Núm. de Registre: E/000105-2022 
Identificador (NIF): B64143639 
EMPRESA: HERCAL DIGGERS, 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.  
 
A tal efecte, el licitador aporta document DEUC degudament complimentat i subscrit en 
el que indiquen que no tenen intenció de subcontractar.  
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 
 El licitador presenta declaració responsable manifestant formar part d’un grup 

empresarial determinant les empreses que formen part del mateix i declarant presentar-
se a la present licitació únicament mitjançant la mercantil HERCAL DIGGERS, S.L. 

 
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 250 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. 
 
 



ACTA D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A – ENDERROC LOCALS PONENT 
  Pàg.  7 de 19 

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. 5.1) 

 
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. 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.  
 
 

9. Document relatiu a la visita als terrenys objecte de l’enderroc.  
 
El licitador presenta declaració conforme el model facilitat indicant que va assistir a la 
visita als terrenys de data 15 de desembre de 2022. 
 

 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 10:58:33h 
Núm. de Registre: E/000107-2022 
Identificador (NIF): B08948267 
EMPRESA: DELTAPUNT 3000 SA 

 

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 no tenen intenció de subcontractar.  
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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 la seva empresa té un número de treballadors 
d’entre 50 i 250 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. 5.1) 

 
S’adjunta declaració conforme al model que consta al annex número 5.1 del PCAP. No 
obstant la declaració no consta signada pel Redactor de Projecte ni pel Director d’Obra, 
tal com es requereix en el PCAP i al model facilitat. Considerant-se aquest un error 
esmenable. 
 

9. Document relatiu a la visita als terrenys objecte de l’enderroc.  
 
El licitador presenta declaració conforme el model facilitat indicant que va assistir a la 
visita als terrenys de data 15 de desembre de 2022. 
 
 
 
 

 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:23:40h 
Núm. de Registre: E/000107-2022 
Identificador (NIF): B08948267 
EMPRESA:URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U. 
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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 
 

La licitadora presenta una declaració responsable fent constar les empreses que 
conformen el grup empresarial i manifestant presentar-se a la present licitació únicament 
amb la mercantil URCOTEX I. S.L.U. 
 

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 treballadors i 250 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.  
 



ACTA D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A – ENDERROC LOCALS PONENT 
  Pàg.  10 de 19 

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. 5.1) 

 
S’adjunta declaració conforme al model que consta al annex número 5.1 del PCAP. No 
obstant la declaració no consta signada pel Redactor del Projecte tal com es requereix 
en el PCAP i al model facilitat. Considerant-se aquest un error esmenable. 
  
 

9. Document relatiu a la visita als terrenys objecte de l’enderroc.  
 
El licitador presenta declaració conforme el model facilitat indicant que va assistir a la 
visita als terrenys de data 15 de desembre de 2022. 

 
 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:48:12h 
Núm. de Registre: E/000109-2022 
Identificador (NIF): B65847584 
EMPRESA: DEMOLEXAR, 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 licitadsor. 
 

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 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 inferior a 50 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. 5.1) 

 
S’adjunta declaració conforme al model que consta al annex número 5.1 del PCAP. No 
obstant la declaració no consta vàlidament signada pel Redactor de projecte ni pel 
Director d’obra, atès que no poden identificar-se les signatures, tal com es requereix en 
el PCAP i al model facilitat. Considerant-se aquest un error esmenable. 
 

9. Document relatiu a la visita als terrenys objecte de l’enderroc.  
 
El licitador presenta declaració conforme el model facilitat indicant que no va assistir a la 
visita als terrenys de data 15 de desembre de 2022. 

 
 
Licitador núm. 7:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 13:01:21h 
Núm. de Registre: E/000110-2022 
Identificador (NIF): B60309853 
EMPRESA: CONTROL DEMETER, 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. 
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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 (DEUC), 
degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, al DEUC presentat, que té la 
intenció de subcontractar part del contracte a tercers i aquets efectes presenta la DEUC 
complimentada per la mercantil que esdevindria subcontractista en cas de resultar 
adjudicatària. 
 

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

Aporta declaració manifestant que la mercantil no forma part d’un grup empresarial.  
 

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 inferior a 50 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. 5.1) 

 
S’adjunta declaració conforme al model que consta al annex número 5.1 del PCAP. No 
obstant la declaració no consta signada pel Redactor de projecte ni pel Director d’obra, 
tal com es requereix en el PCAP i al model facilitat. Considerant-se aquest un error 
esmenable. 

 
9. Document relatiu a la visita als terrenys objecte de l’enderroc.  

 
El licitador presenta declaració conforme el model facilitat indicant no va assistir a la 
visita als terrenys de data 15 de desembre de 2022. 
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7. 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 presentades 
al LOT 2: 

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 08:38:18h  
Núm. de Registre: E/000105-2022 
Identificador (NIF): B64143639 
EMPRESA: HERCAL DIGGERS, 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.  
 
A tal efecte, el licitador aporta document DEUC degudament complimentat i subscrit en 
el que indiquen que no tenen intenció de subcontractar.  
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 
 El licitador presenta declaració responsable manifestant formar part d’un grup 

empresarial determinant les empreses que formen part del mateix i declarant presentar-
se a la present licitació únicament mitjançant la mercantil HERCAL DIGGERS, S.L. 

 
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 250 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. 
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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. 5.2) 

 
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. 5.2 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.  

 
 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:23:40h  
Núm. de Registre: E/000108-2022 
Identificador (NIF): 36979222Y 
EMPRESA: XAVIER DE JOSE RUIZ 
 

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 indica que no te intenció de subcontractar.  
 
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 
 No s’escau. 
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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 
inferior a 50 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.- Relació d’equip personal i tècnic que el licitador posarà a disposició de l’obra i 
previsió de subcontractacions (Annex núm. 5.2) 

 
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. 5.2 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.  
 

 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:48:12h 
Núm. de Registre: E/000109-2022 
Identificador (NIF): B65847584 
EMPRESA: DEMOLEXAR, 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 té la intenció de 
subcontractar part del contracte a tercers. 
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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 la seva empresa té un número de treballadors 
d’entre inferior a 50 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. 5.2) 
 

S’adjunta declaració conforme al model que consta al annex número 5.2 del PCAP. No 
obstant la declaració no consta signada pel coordinador de seguretat i salut, tal com es 
requereix al PCAP i al model facilitat. Considerant-se aquest un error esmenable. 

 
 

Licitador núm. 4:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 13:01:21h 
Núm. de Registre: E/000110-2022 
Identificador (NIF): B60309853 
EMPRESA: CONTROL DEMETER, 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.  
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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 (DEUC), 
degudament complimentat i subscrit. L’empresa declara, al DEUC presentat, que té la 
intenció de subcontractar part del contracte a tercers i aquets efectes presenta la DEUC 
complimentada per la mercantil que esdevindria subcontractista en cas de resultar 
adjudicatària. 
 

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

Aporta declaració manifestant que la mercantil no forma part d’un grup empresarial.  
 

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 inferior a 50 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. 5.2) 

 
S’adjunta declaració conforme al model que consta al annex número 5.2 del PCAP. No 
obstant la declaració no consta signada pel Coordinador de seguretat i salut, tal com es 
requereix en el PCAP i al model facilitat. Considerant-se aquest un error esmenable. 
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A C O R D S 
 

1. La Mesa acorda declarar admeses a la licitació per al LOT número 1 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: 21/11/2022 a les 16:42:13h 
Núm. de Registre: E/000103-2022 
Identificador (NIF): A08743098 
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 08:19:23h 
Núm. de Registre: E/000104-2022 
Identificador (NIF): A31244684 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 08:38:18h  
Núm. de Registre: E/000105-2022 
Identificador (NIF): B64143639 
EMPRESA: HERCAL DIGGERS, S.L. 
 
 

2. La Mesa acorda, abans d’admetre als licitadors número 4, número 6 i número 7 al lot 
número 1, requerir-los per a que en un termini de 3 dies hàbils esmenin les faltes de 
signatura del tècnics Redactors de projecte i del Directors d’obra de l’annex número 5.1 del 
PCAP presentant-lo de nou degudament signat. 
 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 10:58:33h 
Núm. de Registre: E/000107-2022 
Identificador (NIF): B08948267 
EMPRESA: DELTAPUNT 3000 SA 
 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:48:12h 
Núm. de Registre: E/000109-2022 
Identificador (NIF): B65847584 
EMPRESA: DEMOLEXAR, S.L. 

 
Licitador núm. 7:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 13:01:21h 
Núm. de Registre: E/000110-2022 
Identificador (NIF): B60309853 
EMPRESA: CONTROL DEMETER, S.L. 
 

 

3. La Mesa acorda, abans d’admetre al licitador número 5 al lot número 1, requerir-lo per a 
que en un termini de 3 dies hàbils esmeni la falta de signatura del tècnic Redactor de 
projecte en l’annex número 5.1 adjunt al PCAP presentant-lo de nou degudament signat. 
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:23:40h 
Núm. de Registre: E/000107-2022 
Identificador (NIF): B08948267 
EMPRESA:URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U. 
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4. La Mesa acorda declarar admeses a la licitació per al LOT número 2 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: 22/11/2022 a les 08:38:18h  
Núm. de Registre: E/000105-2022 
Identificador (NIF): B64143639 
EMPRESA: HERCAL DIGGERS, S.L. 

 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:23:40h 
Núm. de Registre: E/000108-2022 
Identificador (NIF): 36979222Y 
EMPRESA: XAVIER DE JOSE RUIZ 

 

5. La Mesa acorda abans d’admetre al licitador número 3 i número 4 al lot número 2, per un 
termini de 3 dies hàbils, per a que esmenin la falta de signatura del tècnic en seguretat i 
salut requerida en l’annex 5.2 presentant-lo de nou degudament signat. 

 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 12:48:12h 
Núm. de Registre: E/000109-2022 
Identificador (NIF): B65847584 
EMPRESA: DEMOLEXAR, S.L. 

 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 22/11/2022 a les 13:01:21h 
Núm. de Registre: E/000110-2022 
Identificador (NIF): B60309853 
EMPRESA: CONTROL DEMETER, S.L. 

 
 
 

 
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. Jose Luis Montero Ferrer 
 Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Núria Vergara i Banzo  
Secretària 

 
 
 


