APROVACIÓ EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT
CORRESPONENT A LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE COBERTA DE GRADES
DEL CAMP DE FUTBOL DE TORRE ROJA A VILADECANS

LLOC

Viladecans

DATA

20 de febrer del 2020

NOM
PROJECTE
CODI
PROJECTE
VIMED

COBERT GRADES CAMP
FUTBOL TORRE ROJA
131/FP14/001

ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva condició de Consellera Delegada de la
S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL
EXPOSA
Atès que en data 18 de desembre del 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Viladecans va acordar aprovar l’encàrrec a favor de la SPM VILADECANS
MEDITERRÀNIA S.L. per a la licitació, la gestió i l’execució de les obres contingudes
al PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE
FÚTBOL DE TORRE ROJA A VILADECANS aprovant-se el finançament de l’encàrrec
indicat per un import de CENT SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTACINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (162.855,55 €), IVA exclòs.
Atès que SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. (VIMED) disposa de recursos
d’enginyeria i arquitectura qualificats i experimentats en l’àmbit de gestió d’obres;
essent una societat privada municipal de l’Ajuntament de Viladecans amb capital
íntegrament públic dins l’objecte social de la qual es trobà entre d’altres matèries /.../
l’execució de les obres d’enderrocament i de construcció o rehabilitació d’edificis,
locals, espais i equipaments, per si mateixa o mitjançant empreses constructores i la
seva explotació, directa o indirecta, amb la mateixa finalitat. /.../ Convenis i/o
contractes a establir amb l’Ajuntament als sectors que aquest determini, així com amb
tercers, per a prestacions d’assistència (estudis i redacció de projectes d’edificació,
urbanisme i enginyeria, direcció d’obres, mesuraments i replanteigs, gestió integral de
projectes, informes, dictàmens i peritatges i taxacions) relatives a gestió del
planejament, processos urbanitzadors derivats del desenvolupament d’aquests o altres
planejaments urbanístics, obres d’infraestructures, edificació en general i equipaments;
així com l’execució de tot tipus d’obres municipals
Atès que mitjançant resolució de data 17 de febrer del 2020 es va acordar l’inici de
l’expedient per a la contractació de la referida obra.
Atès que s'ha emès informe pel departament tècnic de SPM Viladecans Mediterrània,
SL, en el qual es determina l’obra a realitzar, la modalitat més adequada per a la
contractació, d'acord amb les característiques de l’obra, el pressupost de la mateixa, i
s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules tècniques, així com tota la informació
tècnica que es considera necessària per a la licitació.
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Atès que s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules particulars que serveix de
base per al present procediment obert d’execució d’obres.
Atès que s’ha acreditat que l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la
despesa.
Atès que s’ha aprovat la constitució de la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del
referit procediment obert.

Per tot això
RESOLC
1.

Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar
mitjançant concurs pel procediment obert i tràmit ordinari les obres contingudes
al PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE
FÚTBOL DE TORRE ROJA A VILADECANS.

2.

Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que ha de regir la contractació de les obres contingudes
al “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE COBERTA DE GRADES DEL CAMP
DE FÚTBOL DE TORRE ROJA A VILADECANS”.

3.

Aprovar la constitució i composició de la Mesa de contractació en els termes
continguts en l’acord d’inici d’expedient.

4.

Procedir a publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant i a la plataforma de
contractació.

5.

Dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució
d'aquests acords.

Viladecans, a 20 de febrer del 2020

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
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