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RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ – 
 
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER ADJUDICAR ELS SERVEIS 
D’ELABORACIÓ I DE GESTIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ 
DEL PLA DE LLEVANT  

 
 

 
  

  
ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva condició de Consellera Delegada de la S.P.M. 
VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL (VIMED). 
 

Atès que en data 25 de febrer de 2010, el Ple municipal de l’Ajuntament de Viladecans, va 
adoptar l’acord entre d’altres, de designar a la Societat Privada Municipal Viladecans 
Mediterrània S.L. administració actuant del Pla Parcial del sector Llevant de Viladecans, acord 
que va ser publicat en el BOP núm. 73 Annex I en data 26 de març de 2010. 

Atès que la SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.- en exercici de la seva condició 
d’administració actuant del Sector Llevant de Viladecans a tots els efectes per al 
desenvolupament, gestió i execució del Sector- va procedir a redactar i presentar davant 
l’Ajuntament tant el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL 
DEL SECTOR LLEVANT A VILADECANS. TEXT REFÓS” com el “PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR LLEVANT A 
VILADECANS. TEXT REFÓS” per tal que la Corporació, previs els tràmits corresponents, 
procedís a la seva aprovació. En data 30.06.17 mitjançant Decret d’Alcaldia va procedir a 
aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la Modificació Puntual del Pla Parcial del 
Sector Llevant del terme municipal de Viladecans; procedint-se en data 17 d’agost de 2018 a la 
seva aprovació definitiva  

Atès que el termini d’execució estimat de les obres contingut en el Projecte d’urbanització de la 
MPP del sector Llevant és de  VINT-I-SIS ( 26 ) mesos i que dites obres d’urbanització s’han 
iniciat en el mes de juliol de 2020. 

Atès que la construcció d’un barri d’aquestes dimensions, amb equipaments i característiques 
tan importants per a Viladecans, requereixen d’un Pla de Comunicació complet que abasti totes 
les fases del projecte al llarg del seu desenvolupament. 

Atès que VIMED no disposa de recursos humans i tècnics suficients per a la realització de 
l’Elaboració i gestió de l’esmentat Pla de Comunicació, esdevé necessari  licitar els serveis 
descrits d’Elaboració i gestió del Pla de Comunicació del Pla de Llevant, per la modalitat de 
procediment obert que correspongui. 

Atès que mitjançant resolució de 15 de gener del 2021 es va acordar l’inici de l’expedient per a 
la contractació dels serveis D’ELABORACIÓ I DE GESTIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ DEL 
PLA DE LLEVANT. 

Atès que s’ha emès informe pel departament tècnic de VIMED en el qual es determina el servei 
a realitzar i la modalitat més adequada per a la contractació, d'acord amb les característiques 
del servei, el pressupost d´aquesta, i s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, així com tota la informació tècnica que es considera necessària per a la 
licitació.  

LLOC Viladecans 
NOM 
PROJECTE 

Elaboració i gestió del Pla de 
Comunicació del Pla de Llevant 

DATA 
En la data de la 
signatura electrònica 

NÚM. 
EXPEDIENT 

 
049.FP14.029  
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En concret, de conformitat amb el que es justifica a l’informe tècnic que obra a l’expedient, el 
pressupost base de licitació del servei consistent en la prestació dels serveis D’ELABORACIÓ I 
DE GESTIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ DEL PLA DE LLEVANT és de CENT DINOU-MIL 
SET-CENTS VINT-I-CINC €  (119.725€), IVA exclòs, i el valor estimat del contracte ascendeix a 
CENT QUARANTA-SIS MIL TRES-CENTS TRENTA AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
(146.330,55 €) IVA exclòs.  

Atès el valor estimat del contracte, esdevé necessari que la seva adjudicació es faci mitjançant 
un procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.  

Atès que s‘ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
servirà de base per al procediment obert d’adjudicació del referit servei. 

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 
contracte de serveis D’ELABORACIÓ I DE GESTIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ DEL PLA 
DE LLEVANT. 
 
 
Per tot això, 

RESOLC 

1. Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
procediment obert  no subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari el servei 
D’ELABORACIÓ I DE GESTIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ DEL PLA DE LLEVANT. 
 

2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
que ha de regir la contractació del referit servei.   

 
3. Aprovar la constitució i composició de la Mesa de contractació en els termes continguts 

en l’acord d’inici d’expedient: 
 

President: Sr. Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en 
qui delegui. 

Vocal: Sr. Albert Rodriguez Villarreal, Tècnic  designat per VIMED, o 
persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menendez , Cap del Departament financer de 
VIGEM o persona en qui delegui. 

Secretària:         Sra. Silvia Castro Serres, advocada designada per Viladecans 
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui 
delegui. 

 
4. Procedir a publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de SPM Viladecans 

Mediterrània, S.L. integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

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

 
 
Viladecans, a la data de la signatura electrònica, 
 
 
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.  


