
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES – 
 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’AULA 
REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS I 
EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 

 
 

  

 
ANNA OLIVA CUSCÓ, com a Secretària de la Mesa de Contractació de l’expedient a dalt 
referenciat convocat per Viladecans Mediterrània, S.L. (VIMED).  
 

I N F O R M A 
 

• Que en data 10 de març de 2020 es va publicar, al perfil de VIMED de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de licitació del 
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes al Projecte 
d'adequació de l'aula Remolar com a zona d'acollida de visitants i educació ambiental 
fixant-se el dia 7 d’abril de 2020 com a data límit per a la presentació de les ofertes al referit 
procediment.  

 

• Que, en conseqüència, es van atorgar un total de 28 dies per a la presentació de les 
ofertes comptadors des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació.  

 

• Que en data 14 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19 i la seva disposició addicional tercera va suspendre els 
terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic afectant, per 
tant al procediment obert de referència. 

 

• Que la citada disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
indicava que el còmput dels terminis es reprendria en el moment en què perdés vigència el 
RD 463/2020 o, de ser el cas, les seves pròrrogues.  

 

• Que, fins al dia 14 de març de 2020, havien transcorregut un total de 3 dies del termini 
atorgat per a la presentació de les ofertes, restant un total de 24 dies per a completar el 
termini.  

 

• Que en data 6 de maig de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de 
maig de 2020, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari 
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019 i la seva disposició addicional 
octava va acordar l’aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de 
contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic sempre i quan la seva 
tramitació es realitzi per mitjans electrònics.  

 

• Que segons previst a la disposició final tretzena del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig 
aquesta norma va entrar en vigor el dia següent a la seva publicació al BOE, això és, el dia 
7 de maig de 2020.  

 
Tenint en compte l’anterior, en compliment del previst a la disposició addicional tercera del 
Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020, s’amplia el termini de presentació de les 
ofertes al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes al 
Projecte d'adequació de l'aula Remolar com a zona d'acollida de visitants i educació 
ambiental (exp. núm. 119/FP14/001) fins al dia 8 de juny de 2020 a les 14:00h.  
 
La qual cosa es comunica als efectes oportuns.  
 
Viladecans, a 12 de maig de 2020 

LLOC Viladecans 
REF. 

ACTUACIÓ  
OBRES ADEQUACIÓ AULA REMOLAR  

DATA 
12 de maig de 
2020 

NÚM. 
EXPEDIENT 

119/FP14/001 


