
ANUNCI 
 
De VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L. pel qual es públic el procediment de 
licitació per a l’adjudicació dels serveis de gestió i desenvolupament dels projectes de 
dinamització comunitària als barris de Ponent i Montserratina (exp. 0004/18/VIURBANA) 
 
1. Poder adjudicador 

a. Nom: Viladecans Renovació Urbana, S.L. 
b. Número d’identificació (CIF): B64829963 
c. Direcció: c/ Santiago Rusiñol 6-8, 08840 Viladecans 
d. Codi NUTS: ES511 
e. Telèfon: 93 637 95 03 
f. Adreça electrònica: jcampama@vigem.cat  
g. Adreça d'Internet de l’entitat: https://vigem.cat/ 
h. Tipus de poder adjudicador : Poder Adjudicador no Administració Pública 
i. Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions 

Públiques. Execució obres, serveis i subministraments. Gestió urbanística i 
promoció econòmica de la ciutat. 

j. Central de compres / contractació conjunta: No. 
 

2. Obtenció de la documentació i informació sobre la licitació 
a. Número d’expedient: 0004/18/VIURBANA 
b. Adreça d’internet on estan disponibles els plecs de la contractació (Perfil de 

contractant de Viladecans Renovació Urbana, S.L. integrat a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya): 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=50027738 

c. Aclariments i/o consultes als Plecs o la resta de documentació: s’han de sol·licitar 
a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual 
de la licitació publicat a la Plataforma electrònica de Contractació de la 
Generalitat de Catalunya (veure clàusula 3.4 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars) 

d. Data límit d'obtenció de documents i informació: 18 de setembre de 2019. 
 

3. Objecte del contracte 
a. Descripció de la licitació: Serveis de gestió i desenvolupament dels projectes de 

dinamització comunitària als barris de Ponent i Montserratina 
b. Divisió en lots: Sí, en els 5 lots següents 

• LOT 1 (Dinamització de Can Sellarès) 

• LOT 2 (Biblioteques obertes als barris) 

• LOT 3 (Patis oberts) 

• LOT 4 (Tallers de lectoescriptura per a gent gran) 

• LOT 5 (Aula d’estudi nocturn al casal de barri de la Montserratina) 
 
Els licitadors podran participar en un, varis o tots els lots sempre i quan 
compleixin amb els requisits exigits per a concórrer en cadascun dels lots als 
quals participin 

c. Codi CPV: 98133100-5 (LOT 1: Dinamització de Can Sellarès), 92510000-9 
(LOT 2: Biblioteques obertes als barris), 98133100-5 (LOT 3: Patis oberts), 
80400000-8 (LOT 4: Tallers de lectoescriptura per a gent gran) i 92510000-9 
(LOT 5: Aula d’estudi nocturn  al casal de barri de la Montserratina). 

d. Lloc d’execució de les obres: Viladecans 
e. Codi NUTS de l’emplaçament principal de les obres: ES511 
f. Admissió o prohibició de variants: no s’admeten variants 



g. Termini de prestació dels serveis: UN (1) any (primer curs) amb especificitats per 
a cada lot. Veure Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

h. Admissió de pròrroga: Sí 
i. ACP aplicable al contracte No 

 
4. Procediment de licitació 

a. Procediment d’adjudicació: procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada 

b. Tramitació: ordinària 
c. Contracte: serveis 
d. Condicions de participació: veure clàusula 6 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (aptitud per a contractar requerida: capacitat, 
personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar).  
En relació amb la solvència, en cas de presentar-se a més d’un lot, s’haurà de 
complir amb la solvència a la clàusula 6.4 per a cadascun dels lots als quals 
participi el licitador amb l’excepció que s’indica en relació amb el primer punt per 
acreditar la solvència econòmica i financera (volum anual de negocis). 

e. S’aplica un acord marc: No. 
f. S’utilitza una subhasta electrònica: No. 
g. Criteris d’adjudicació: veure clàusula 11 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 
 

5. Imports: 
a. Valor total estimat del Contracte: 212.079,40€ IVA exclòs 
b. Pressupost base de licitació:  

 
Pressupost base de 

licitació 

LOT 1 (Dinamització de Can Sellarès) 42.462,00€, IVA exclòs 

LOT 2 (Biblioteques obertes als barris) 23.760,00€, IVA exclòs 

LOT 3 (Patis oberts) 13.048,00€, IVA exclòs 

LOT 4 (Tallers de lectoescriptura per a gent gran) 6.600,00€, IVA exclòs 

LOT 5 (Aula d’estudi nocturn al casal de barri de la 
Montserratina) 

10.697,00€, IVA exclòs 

TOTAL 96.567,00€, IVA exclòs 

 
6. Presentació de les ofertes 

a. Data límit de presentació: 18 de setembre de 2019 a les 14:00h 
b. Contingut de les ofertes: veure clàusula 8  del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 
c. Lloc de presentació de les ofertes: presentació electrònica mitjançant l’eina de 

Sobre Digital accessible a l’espai de licitació publicat al Perfil de contractant de 
Viladecans Renovació Urbana, S.L. integrat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

d. S’utilitzen les comandes electròniques: No 
e. S’accepta la facturació electrònica: No 
f. S’utilitza el pagament electrònic: No 
g. Termini mínim de validesa de les ofertes (termini durant el qual el licitador està 

obligat a mantenir la seva oferta): 6 mesos  
h. Llengua/es per a redactar les ofertes: Català/Castellà 
i. Participació en lots: En cas de participar en varis o tots els lots el licitador podrà 

presentar un únic sobre A (documentació administrativa general). No obstant, els 
sobres B i C són independents per a cada lot. A tal efecte, el licitador haurà de 
presentar un sobre B (contenidor de les referències tècniques) i sobre C 
(proposta econòmica) de forma independent per a cada lot.  



7. Obertura dels sobres 
SOBRE A i B: Obertura interna per VIURBANA 

SOBRE C: 

 

Lloc: Viladecans, a l’adreça que s’indicarà a la convocatòria 
Data:  Es comunicarà amb antelació als Licitadors a través de 
la Plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de 
Catalunya.  

8. Règim de recursos 
a. Recurs especial en matèria de contractació pública regulat als articles 44 i 

següents de la LCSP. 
b. Òrgan competent en el procediment de recurs: Tribunal Català de Contractes del 

Sector Públic (Via Laietana núm. 14 de Barcelona, CP 08003).  
c. Termini de presentació del recurs: 15 dies hàbils, a comptar d’acord amb allò 

establert en l’article 50 de la LCSP. 
 

9. Altra informació:  
a. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb 

fons de la Unió Europea: No 
b. Condicions especials d’execució: veure clàusula 14 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
 

 
 
 
Viladecans, a 31 de juliol de 2019 
VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L.  
 


