
 

 

ANUNCI 
 
De SPM VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L. mitjançant el qual es formalitza el 

contracte per l’execució de les obres contingudes al projecte de reforma de la plaça 

Salvador Allende i entorn a Viladecans   (exp. 0006/20/MONTSERRATINA). 

1. Poder adjudicador 
 

A) Organisme: SPM VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L.   
B) Número d’identificació: B64829963 
C) Dependència que tramita l'expedient: SPM VILADECANS RENOVACIÓ 

URBANA, S.L.   
D) Tipus de poder adjudicador : Poder Adjudicador no Administració Pública  
E) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les 

Administracions Públiques.  
F) Central de compres / contractació conjunta: No. 
G) Número d'expedient: 0006/20/MONTSERRATINA 
 

2. Objecte del contracte 
 

a) Entitat: S.P.M. Viladecans RENOVACIÓ URBANA S.L. 
b) Domicili: C/ Pompeu Fabra, 50 
c) Localitat i codi postal: Viladecans CP: 08840. 
d) Codi NUTS: ES511 
e) Telèfon: 936373055. 
f) Adreça electrònica: contractacio@vigem.cat  
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: La documentació es podrà obtenir 

de forma electrònica a través del perfil del contractant 
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 16 de març de 2021 a les 

14:00h 
i) Horari d’atenció: De dilluns, dimecres i divendres de 08:00 h a 15:00 h. Dimarts 

i dijous de 08:00 h a 15:00 h. i de 16:00 h. a 19:00 h. 
 

3. Procediment de licitació 
 
a. Procediment d’adjudicació: Obert no subjecte a regulació harmonitzada 

b. Tramitació: ordinària 

c. Contracte: Obres 

d. S’aplica un acord marc: No. 

e. S’utilitza una subhasta electrònica: No. 

f. Divisió en lots: No 

g. Criteris d’adjudicació: veure clàusula 9ª del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 

h. Número d’ofertes rebudes: 6 

i. Ofertes rebudes de PIMEs: 6 

ii. Ofertes rebudes d’un altre estat: No 

i. Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 6 

j. Data d’adjudicació del contracte: 21 de novembre del 2021 
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4. Adjudicatari 

a. Nom: COPCISA, S.A. 

b. Direcció: Carrer Navas de Tolosa, núm. 161, Terrassa 

c. Codi NUTS: ES511 

d. PIME: Sí 

e. UTE: No 

 
5. Imports: 

a. Import adjudicació: 1.010.929,00  €, IVA exclòs 
b. Valor i proporció del contracte que es preveu subcontractar: 27,22% de 

subcontractació en relació al pressupost del projecte 
 
6. Règim de recursos 

a. Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan 
de contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord 
amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

b. Òrgan competent en el procediment de recurs: Ajuntament de Viladecans 
(Carrer Jaume Abril, núm. 2). 

c. Termini de presentació del recurs: El termini per a interposar el recurs de 
reposició serà de 1 mes, a comptar d’acord amb allò establert en l’article 124 
de llei 39/2015. 

d. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre 
qualsevol discrepància que pogués sorgir en la preparació i adjudicació del 
present contracte, de conformitat amb el que es preveu a l’article 27 de la 
LCSP, prèvia la interposició si s’escau del recurs especial en matèria de 
contractació i/o les mesures provisionals que es considerin adients, d’acord 
amb el regulat en l’article 44 i ss de la LCSP. 

e. L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre 
les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte 
d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 27 del LCSP; amb 
excepció de les modificacions contractuals esmentades a les lletres b i c de 
l’apartat 1 de l’esmentat article 27. 

 
7. Altra informació:  

a. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No  
b. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb 

fons de la Unió Europea: No 
 

 
 
 

 
Viladecans, a 26 de novembre del 2021 
 
SPM VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L. 


