DEP. D'ACCIÓ CLIMÀTICA,ALIM. I AG.RURAL

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Acta de la sessió de la Mesa d’obertura del sobre A, que conté la documentació
general i la documentació de la part de l’oferta subjecta a criteris de valoració
subjectiva, de l’expedient AG-2021-1150- Contracte d’obres d’execució del projecte de
modernització de la xarxa de regadiu de la Comunitat de Regants de la Sèquia de
Torres de Segre. Fase 1.2. TM Torres de Segre.
1. Identificació de la sessió
Dia: 10 de setembre de 2021
Hora inici: 12:00 h.
Hora fi: 13:25 h.
Lloc: Mesa virtual
2. Membres assistents
Sr. Josep Antoni Lucas Trilles, subdirector general de Gestió Econòmica, Contractació i
Patrimoni, president.
Sra. Ana María Fernández Jiménez, tècnica del Servei de Contractació i Patrimoni, vocal
suplent.
Sra. Montserrat Testagorda Giménez, supervisora de Comptabilitat i Control, vocal suplent en
representació de la Intervenció delegada.
Sr. Albert Requena Mora, advocat de la Generalitat, representant de l’Assessoria Jurídica,
vocal suplent.
Sra. Mònica Fernández Rodríguez, responsable de Tractament de la Informació de la
Subdirecció General d’Infraestructures Rurals, vocal suplent.
Sr. Xavier Zaragoza Cirera, responsable de Contractació, secretari.
3. Objecte de la reunió
3.1 Essent el dia i hora assenyalats en el punt 1, s’ha constituït la Mesa virtual amb els
membres indicats en el punt 2, als efectes de celebrar l’acte previ de qualificació de la
documentació general (sobre A) presentada a l’expedient de contractació detallat al
començament.
3.2 D’acord amb el registre d’ofertes de l’eina del Sobre Digital, el secretari de la Mesa
informa que han presentat proposició les empeses següents:
-ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU.
-ACSA-HIDROMÀTIC.
-ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.
-R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ, SL.
-CALAF TRENCHING, SL.
-VOLTES CONNECTA, SLU.
-AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU.
-IZER INGENIERÍA Y ECONOMIA, SL.
-UTE IRRIGA-ECOASFALT.
-LLABERIA PLASTICS, SL.
A continuació, el secretari informa que, amb caràcter previ a aquesta reunió, han estat
demanades les paraules clau a les empreses i han estat aplicades, dins de l’eina del Sobre
Digital, les credencials pel nombre mínim de custodis requerits (2); per la qual cosa es pot
procedir a l’obertura dels sobres A dels licitadors esmentats.
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Així mateix, recorda que les empreses han d’acreditar la seva solvència, obligatòriament,
amb la classificació empresarial d’obres següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  3 / D
3.3 El president ordena l’obertura telemàtica dels sobres A rebuts i, un cop revisat el seu
contingut, es comprova el següent:
3.3.1 ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU
Està inscrita en el RELI, on no consta cap classificació empresarial en obres.
També està inscrita en el ROLECE, on consta la classificació empresarial en obres, entre
d’altres, següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  3
La documentació presentada és correcta.
D’acord amb l’anterior, la Mesa considera que l’empresa ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU
acredita la solvència requerida en el plec de clàusules administratives particulars.
3.3.2 ACSA-HIDROMÀTIC
Es presenten com a UTE ACSA-HIDROMÀTIC, les empreses ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA i HIDROMÀTIC PONENT, SL.
En el compromís de constitució de UTE consta que participa amb un 70% l’empresa ACSA
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA i amb un 30% l’empresa HIDROMÀTIC PONENT, SL.
També declaren que designen com a persona representant de la UTE el senyor Jesús Gracia
Marzo.
L’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA, consta inscrita en el ROLECE amb
la classificació empresarial en obres, entre d’altres, següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  6
També està inscrita en el RELI, on no consta cap classificació empresarial en obres.
L’empresa HIDROMÀTIC PONENT, SL consta inscrita en el ROLECE amb la classificació
empresarial en obres, entre d’altres, següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  1
I, també consta inscrita en el RELI, on no consta cap classificació empresarial en obres.
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Departament d’Acció Climàtica,
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La documentació presentada és correcta.
D’acord amb l’anterior, la Mesa considera que l’empresa ACSA-HIDROMÀTIC acredita la
solvència requerida en el plec de clàusules administratives particulars.
3.3.3 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
Està inscrita en el RELI, on consta la classificació empresarial en obres, entre d’altres,
següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  4
També està inscrita en el ROLECE, on consta la classificació empresarial en obres, entre
d’altres, següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  6
La documentació presentada és correcta.
D’acord amb l’anterior, la Mesa considera que l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS, SAU acredita la solvència requerida en el plec de clàusules administratives
particulars.
3.3.4 R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ, SL
Està inscrita en el RELI, on no consta cap classificació empresarial en obres.
També està inscrita en el ROLECE, on consta la classificació empresarial en obres, entre
d’altres, següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  3
La documentació presentada és correcta.
D’acord amb l’anterior, la Mesa considera que l’empresa R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ,
SL acredita la solvència requerida en el plec de clàusules administratives particulars.
3.3.5 CALAF TRENCHING, SL
Està inscrita en el ROLECE, on consta la classificació empresarial en obres, entre d’altres,
següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  3
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La documentació presentada és correcta.
D’acord amb l’anterior, la Mesa considera que l’empresa CALAF TRENCHING, SL acredita la
solvència requerida en el plec de clàusules administratives particulars.
3.3.6 VOLTES CONNECTA, SLU
Està inscrita en el RELI, on consta la classificació empresarial en obres, entre d’altres,
següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  5
La documentació presentada és correcta.
D’acord amb l’anterior, la Mesa considera que l’empresa VOLTES CONNECTA, SLU acredita
la solvència requerida en el plec de clàusules administratives particulars.
3.3.7 AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
Està inscrita en el RELI, on no consta cap classificació empresarial en obres.
També està inscrita en el ROLECE, on consta la classificació empresarial en obres, entre
d’altres, següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  6
La documentació presentada és correcta.
D’acord amb l’anterior, la Mesa considera que l’empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA
EL SECTOR DEL AGUA, SAU acredita la solvència requerida en el plec de clàusules
administratives particulars.
3.3.8 IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL
Està inscrita en el ROLECE, on consta la classificació empresarial en obres, entre d’altres,
següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  3
La documentació presentada és correcta.
D’acord amb l’anterior, la Mesa considera que l’empresa ÌZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA,
SL acredita la solvència requerida en el plec de clàusules administratives particulars.
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Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
3.3.9 UTE IRRIGA- ECOASFALT
Es presenten com a UTE IRRIGA-ECOASFALT, les empreses IRRIGA WATERS
SOLUTIONS, SL i ECOASFALT, SA.
En el compromís de constitució de UTE consta que participa amb un 50% l’empresa IRRIGA
WATERS SOLUTIONS, SL i amb un 50% l’empresa ECOASFALT, SA. També declaren que
designen com a representant de la UTE a IRRIGA WATERS SOLUTIONS, SL.
L’empresa IRRIGA WATERS SOLUTIONS, SL, consta inscrita en el ROLECE on no consta
cap classificació empresarial en obres.
També està inscrita en el RELI on consta, entre d’altres, la classificació empresarial en obres
següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  2
L’empresa ECOASFALT, SA consta inscrita en el ROLECE amb la classificació empresarial
en obres, entre d’altres, següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  4
La documentació presentada és correcta.
D’acord amb l’anterior, la Mesa considera que l’empresa UTE IRRIGA-ECOASFALT acredita
la solvència requerida en el plec de clàusules administratives particulars.
3.3.10 LLABERIA PLASTICS, SL
Està inscrita en el RELI, on consta la classificació empresarial en obres, entre d’altres,
següent:
Grup E  Obres hidràuliques
Subgrup 1  Abastament i sanejament
Categoria  3
La documentació presentada és correcta.
D’acord amb l’anterior, la Mesa considera que l’empresa LLABERIA PLASTICS, SL acredita
la solvència requerida en el plec de clàusules administratives particulars.
4. Acords que s’adopten:
4.1 La Mesa ACORDA, per unanimitat, admetre a la present licitació totes les empreses que
consten en l’apartat 3.2 d’aquesta acta.
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4.2 En relació amb la documentació relativa a la documentació de la part de l’oferta subjecta
a criteris de valoració subjectiva, un cop revisat el seu contingut, es comprova que no
contenen cap document propi de la part de l’oferta susceptible de valoració automàtica o
objectiva i que el licitador ha presentat la documentació correctament, d’acord amb el requerit
en el plec de clàusules administratives particulars.
La Mesa acorda que la documentació de l’oferta serà examinada pel vocal de la unitat
promotora, per tal que elabori un informe de proposta de valoració, en atenció als diferents
criteris de valoració aprovats en el plec de clàusules administratives particulars de
l’expedient, que serà aportat a la propera reunió de la Mesa per a la seva consideració i
aprovació.
Sense cap altra qüestió de què tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
El secretari,

El president,

Xavier Zaragoza Cirera

Doc.original signat per:
Xavier Zaragoza Cirera
08/10/2021

Josep Antoni Lucas Trilles

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0NFT0TVSB9CDD4CUDZ5Q3K3WEDUH44IV*
0NFT0TVSB9CDD4CUDZ5Q3K3WEDUH44IV

Data creació còpia:
09/11/2021 11:30:16
Data caducitat còpia:
09/11/2024 00:00:00
Pàgina 6 de 6

