ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE C
(PROPOSTA ECONÒMICA I FINANCERA) –
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE MODIFICAT DE LA FASE 2B. AMPLIACIÓ I
ADEQUACIÓ DE LA MASIA DE CA N’AMAT PER A
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI LOCAL A
VILADECANS

LLOC

Viladecans

NOM
PROJECTE

OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE MODIFICAT
DE LA FASE 2B. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA
MASIA DE CA N’AMAT PER A CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI LOCAL A
VILADECANS

DATA

6 de
setembre de
2019

NÚM.
EXPEDIENT

142/FP14/001

Hi assisteixen:
President/a: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED, o persona en qui
delegui
Vocal:
Sr. Enric Serra del Castillo, Director/a de Serveis de l’Àrea de
Planificació Territorial de l’Ajuntament de Viladecans, 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. José Luis Montero, Tècnic de VIMED, o persona en qui delegui.
Secretari/a: Sr. Joan Carles Lopez Mendez, Director del Departament de Serveis
Jurídics i de Compliment Legal del Grup d’Empreses Municipals
Viladecans S.L., o persona en qui delegui
Assisteix també, Anna Oliva Cuscó, Advocada de Serveis Jurídics i Compliment Legal de
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L.
Antecedents:

1. Atès que, mitjançant Decret de data 9 de maig de 2019, l’Ajuntament de
Viladecans va aprovar l’encàrrec a favor de la mercantil SPM Viladecans
Mediterrània, S.L., en la seva condició de mitjà propi personificat de l’ajuntament,
de les obres del projecte de modificació de la fase B del Projecte d’Obras Locals
Ordinàries consistent en la reforma i ampliació de la Masia de Ca n’Amat com a
centre d’interpretació del patrimoni local, d’acord amb els projectes i memòries
valorades i aprovades i amb els seus pressupostos.

2. Atès que en data 17 de maig 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 13 de maig de 2019.

3. Atès que en data 17 de maig de 2019 es va publicar l’anunci de licitació del
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes al
projecte modificat de la fase 2b. ampliació i adequació de la Masia de Ca n’Amat
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per a centre d’interpretació del Patrimoni Local a Viladecans al perfil de VIMED
integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

4. Atès que en data 17 de juny de 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
interessats en optar a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes al
projecte modificat de la fase 2b. ampliació i adequació de la Masia de Ca n’Amat
per a centre d’interpretació del Patrimoni Local a Viladecans.

5. La següent empresa va presentar oferta a la present licitació:
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 14/06/2019 a les 13:39h
Núm. de Registre: E/000095-2019
Identificador (NIF): A58578048
EMPRESA: REHAC, S.A.

6. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va
adoptar l’acord d’admissió següent:
1. “La mesa acorda declarar admès a la licitació al següent licitador al haver
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al
Plec de Clàusules Administratives Particulars:
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 14/06/2019 a les 13:39h
Núm. de Registre: E/000095-2019
Identificador (NIF): A58578048
EMPRESA: REHAC, S.A.”

7. Atès que en sessió de 18 de juny de 2019 la Mesa de Contractació procedí a
l’obertura i qualificació del sobre B (contenidor de les referències tècniques)
presentat pel licitador admès a la licitació de referència. L’obertura es realitzà
sense incidències, constatant-se que el sobre B incloïa la documentació tècnica
exigida sense entrar a analitzar si era correcta i suficient ni valorar-ne el seu
contingut. A continuació s’entregaren els sobres B de referència al tècnic
responsable per a la seva valoració i emissió del corresponent informe tècnic.

8. Atès que en data 4 de setembre de 2019 la Mesa de Contractació va emetre una
proposta de valoració del sobre B en aplicació dels criteris subjectes a judici de
valor previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat
amb l’informe tècnic de data 11 de juliol de 2019, i va adoptar els següents acords:
“PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de
valor obtinguda pel licitador presentat i admès, que s’adjunta desglossada en
quadre annex I i de la que s’extreu que la puntuació del licitador en criteris
avaluables en judici de valor és la següent:

Licitador
núm.
1

Licitador

REHAC, S.A.

Puntuació
Posició per
total
puntuació
obtinguda
tècnica
(sobre B)
30,30

1
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SEGON.-

ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE
VALOR obtinguda pel licitador admès al procediment obert no subjecte a
regulació harmonitzada per a l’adjudicació del contracte de les obres
contingudes al projecte modificat de la fase 2b. ampliació i adequació de la
Masia de Ca n’Amat per a centre d’interpretació del Patrimoni Local a
Viladecans.

TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta
econòmica i en aquell acte, donar a conèixer la puntuació tècnica obtinguda
respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de valor.”

9. Atès que en data 4 de setembre de 2019 l’Òrgan de Contractació va resoldre:
“PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de
valoració dels sobres B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa
per la Mesa de contractació a 4 de setembre de 2019 en el procediment obert
no subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació del contracte de les
obres contingudes al projecte modificat de la fase 2b. ampliació i adequació
de la Masia de Ca n’Amat per a centre d’interpretació del Patrimoni Local a
Viladecans, de la qual s’extreu que la puntuació del licitador en criteris
avaluables mitjançant judici de valor és la següent:

Licitador
núm.
1
SEGON.-

Licitador

REHAC, S.A.

Puntuació
total
obtinguda
(sobre B)

Posició
per
puntuació
tècnica

30,30

1

PROCEDIR a publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya - amb anterioritat a la data fixada per l’obertura de
sobre C - el present acord, i en definitiva, el quadre resum de puntuació
tècnica obtinguda pel licitador en el sobre B que s’adjunta a la present com
Annex núm. I, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor.

TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 6 de
setembre de 2019, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuació
tècnica obtinguda pel licitador 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.”

10. Atès que en data 5 de setembre de 2019 es va notificar individualment a cadascun
dels licitadors i es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria d’obertura del
sobre C (proposta econòmica i financera) i la resolució de l’Òrgan de Contractació
referida al punt anterior.
Desenvolupament de la sessió:
1. Es procedeix a la lectura de la puntuació obtinguda pel licitador presentat i admès
corresponents a la documentació continguda en el sobre B “proposta tècnica”
ordenada de major a menor puntuació, i que és la següent:
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Licitador
núm.
1

Licitador

REHAC, S.A.

Puntuació
total
obtinguda
(sobre B)

Posició
per
puntuació
tècnica

30,30

1

2. Es dóna ocasió als interessats de comprovar que els sobres digitals amb criteris
avaluables objectivament (sobres C) estan pendents de ser oberts a l’eina d’obertura
de sobres de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya i es convida als licitadors presents a manifestar qualsevol dubte i demanar
els aclariments que considerin necessaris.
3. Acte seguit es procedeix a l’obertura i lectura del contingut del sobre C “proposta
econòmica i financera” presentat pel licitador admès al procediment per a l’adjudicació
del contracte de les obres contingudes al projecte modificat de la fase 2b. ampliació i
adequació de la Masia de Ca n’Amat per a centre d’interpretació del Patrimoni Local a
Viladecans amb el resultat següent:
Licitador Núm. 1:
NOM LICITADOR:
OFERTA ECONÒMICA
Baixa:

REHAC, S.A.
1.647.516,40 Euros (IVA exclòs)
5,58 %

Termini d’execució:

18 mesos

AMPLIACIÓ
TERMINI 36 addicionals (sobre el mínim de 24 mesos)
DE GARANTIA
4. De conformitat amb el previst per les clàusules 9.1.A) i 8.4 del PCAP, no es considera
l’existència de baixa temerària o desproporcionada al haver-se presentat i admès a la
licitació de referència un únic licitador.

Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb
els vocals i el secretari.

Sr. Emili Galisteo
Rodriguez
President

Sr. Enric Serra del
Castillo
Vocal

Sr. José Luis Montero
Vocal

Sr. Joan Carles López
Mendez
Secretari

Sr. Albert Díaz
Menéndez
Vocal
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