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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT–  
 

PROCEDIMENT OBERT PER ADJUDICAR LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE DE PISTA COBERTA A 
L’ESCOLA GARROFER A VILADECANS 

 
 

  

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

EXPOSA 

Atès que, en data 17/12/2020 el Ple Municipal de  l’Ajuntament de Viladecans va 
aprovar l’annex econòmic per l’exercici 2021 del Programa Marc d’Actuació (PMA) a 
favor de la mercantil SPM Viladecans Mediterrània, S.L., en la seva condició de mitjà 
descentralitzat de l’ajuntament, per la licitació, la gestió i l’execució de les obres i la 
coordinació en seguretat i salut contingudes al projecte d’obres locals ordinàries 
d’execució de pista coberta i adequació del Gimnàs existent a l’Escola Garrofer de 
Viladecans, d’acord amb els projectes i memòries valorades i aprovades i amb els 
seus pressupostos.  
 
Atès que el projecte presenta les següents característiques:   
Redactor: Soldevila, Soldevila Arquitectes, SLP 
PEC: 1.592.981,40 € (IVA exclòs) 
Doc. Projecte d’execució: 
 

Memòria 
Annexes a la memòria 
Documentació gràfica 
Pressupost 
Estudi de Seguretat i Salut 
Plec de Condicions 
 

Atès que, en data 02/06/2021 la Junta de Govern Local de  l’Ajuntament de Viladecans 
va aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries d’execució de pista coberta i 
adequació del Gimnàs existent a l’Escola Garrofer de Viladecans, per un import de 
1.154.291,22 € de PEC (IVA exclòs). 
 
Atès que, en data 07/12/2021 es va aprovar per Decret d’Alcaldia núm. 2021/7195, 
l’aprovació definitiva del projecte d’obres locals ordinàries d’execució de pista coberta i 
adequació del Gimnàs existent a l’Escola Garrofer de Viladecans, per in import de  
1.379.015,24 € de PEC (IVA exclòs). 
 
Atès que, en data 21/12/2021 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, 
ha aprovat l’autorització i disposició de la despesa a futur 2022 (ADFut 2022 núm- 
2021000078922, per l’import total de 1.668.608,44 € (I.V.A. inclòs), a càrrec de la 
partida pressupostària existent 21030/32300/62200, per a l’execució del Projecte 
d’obres locals ordinàries d’execució de pista coberta i adequació del Gimnàs existent a 
l’Escola Garrofer de Viladecans. 

LLOC Viladecans 
REF. 

ACTUACIÓ 

OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE 
PISTA COBERTA A L’ESCOLA GARROFER A 
VILADECANS 

DATA 
La de signatura 

digital 
NÚM. 

EXPEDIENT 
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Atès que en data 23 de desembre de 2021 es va publicar al perfil del contractant i a la 
Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat, l’anunci de licitació. 
 
Atès que el 18 de gener de 2022 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes sense 
que s’hagués presentat cap. 
 
Atès que en data 26 de gener de 2022, l’òrgan de contractació de VIMED va declarar 
desert el procediment. 
 
Atès que es van investigar les causes per les quals la licitació havia quedat deserta i 
es va determinar que durant els períodes de tramitació del projecte s’havia produït un 
increment considerable dels preus de les matèries primeres, motiu pel qual calia 
adaptar els preus d’algunes de les partides del projecte. 
 
Atès que en data 2 de març de 2022, la Junta de Govern Local de  l’Ajuntament de 
Viladecans va adoptar, entre d’altres, el següent acord: 
 

PRIMER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ del Projecte d’Obres Locals 
Ordinàries per a la construcció d’una pista coberta i l’adequació del 
gimnàs existent a l’escola Garrofer de Viladecans– Modificat Febrer 2022 
(Exp. 05/2021/C0240_POLO), d’acord amb la documentació redactada, a 
aquestes efectes, amb un import de modificació de 258.899,05 euros, IVA 
inclòs, que representa un increment de 15,51% respecte al pressupost total 
del projecte. 
El total pressupost d’execució per contracte modificat és d’UN MILIÓ 
NOUCENTS VINT-I-SET MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-
NOU CÈNTIMS (1.927.507,49.-€), l’IVA del 21% inclòs. 

 
Atès que el termini d’execució estimat de les obres és VUIT MESOS (8) 
 
Atès que en data 2 de març de 2022, la Junta de Govern Local de  l’Ajuntament de 
Viladecans va adoptar, entre d’altres, el següent acord: 
 

“PRIMER.- POSAR DE MANIFEST l’existència de l’encàrrec realitzat 
mitjançant l’aprovació del Programa Marc d’Actuació (2020-2023) entre 
l’Ajuntament de Viladecans i la SPM Viladecans Mediterrània, S.L. (exp. 
01/2020/C00160), com a entitat funcional descentralitzada per a la gestió de les 
accions i funcions contingudes al document i COMUNICAR a la referida 
societat l’augment del pressupost informat corresponent a 15,51% sobre 
el pressupost aprovat definitivament, equivalent a un augment de 258.899,05 
euros (exp. 05/2021/C0240_POLO). 
 
SEGON.- APROVAR l’Autorització i Disposició de la despesa a futur 2023 
(ADFut 2023 núm. 12022000011694) a favor de la SPM VILADECANS 
MEDITERRÀNIA, S.L., per l’import equivalent a 258.899,05 euros, IVA 
inclòs, per a dur a terme l’execució de les obres de l’esmentat projecte a 
càrrec de la partida pressupostària 21030/32300/62200 “PISTA COBERTA 
PATIS ESCOLES”, d’acord amb el que estableix el Programa Marc d’Actuació 
entre l’Ajuntament de Viladecans i l’empresa municipal Viladecans 
Mediterrània, S.L. previst per a l’any 2020-2023. 
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El pressupost total d’execució per contracte del referit projecte d’obres locals 
ordinàries és d’UN MILIÓ NOU-CENTS VINT-I-SET MIL CINC-CENTS SET 
EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (1.927.507,49.-€), l’IVA del 21% 
inclòs, desglossat de la següent manera: 
 
Exercici 2022: 
- 1.668.608,44.-€ (AD número 12022000013579), per a fer front a l’execució 
de les obres descrites. 
Exercici 2023: 
- 258.899,05 € (ADFut 2023 núm. 12022000011694), condicionat a 
l’existència de crèdit en el pressupost de l’any 2023.” 

 
Atès que VIMED no disposa de mitjans per a l’execució d’obres directament, esdevé 
necessari l’externalització de l’execució de les mateixes, a través del procediment que 
correspongui com a poder adjudicador no administració pública; portant a terme 
VIMED com empresa especialitzada i per mitjans propis i directament el control de la 
tramitació, de la licitació i adjudicació així com la gestió i control durant l’execució de 
les mateixes.  
 
Atès que el pressupost total del PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES 
D’EXECUCIÓ DE PISTA COBERTA I ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS EXISTENT A 
L’ESCOLA GARROFER DE VILADECANS, és UN MILIÓ CINC-CENTS NORANTA-
DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(1.592.981,40  €) IVA exclòs.  
 
Atès que mitjançant resolució de data 7 de març de 2021, 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 el Projecte a l’expedient, així com tota la informació tècnica que es 
considera necessària per a la licitació. 
 
Atès que s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 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 contracte d’obres. 
 

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 les OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ DE PISTA 
COBERTA I ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS EXISTENT A L’ESCOLA GARROFER 
DE VILADECANS (exp. 154/FP14/002). 

 
2.  Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de 

regir la contractació de les OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ DE 
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PISTA COBERTA I ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS EXISTENT A L’ESCOLA 
GARROFER DE VILADECANS (exp. 154/FP14/002). 

 
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 Rodríguez, Gerent de VIMED, o persona en 
qui delegui 

Vocal: Sr. Enric Serra del Castillo, Director de l’Àrea de Planificació 
Territorial de l’Ajuntament de Viladecans, o persona en qui 
delegui.  

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del 
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en 
qui delegui. 

Vocal: Sr. José Luis Montero Ferrer, Tècnic de VIMED, o persona en 
qui delegui. 

Secretari/a: Sra. Isabel Marín Garreta, Lletrada del Departament de 
Serveis Jurídics i de Compliment Legal del 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 signatura digital 

 
 
 
 

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