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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ  

D’EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’ENDERROC DE LOCALS EN EDIFICI TORDERA 

(PAU-6 SECTOR PONENT), LA REDACCIÓ DEL  
PROJECTE, LA DIRECCIÓ D’OBRA I LA COORDINACIÓ 

DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

 

  

 
 
Alicia Valle Cantalejo, en la seva condició de Consellera Delegada de S.P.M. 
Viladecans Mediterrània SL.  

EXPOSA 

 
Atès que en data 04 de març de 2022 mitjançant decret d’alcaldia núm. 2022/1276, es 
va resoldre, entre altres, aprovar definitivament el projecte el Projecte d’Expropiació 
per Taxació Conjunta dels sòls reservats per a sistemes urbanístics de titularitat 
pública compresos a l’àmbit del PAU-06 de la MpPGM a l’illa delimitada per les 
Avingudes de Gavà, Riera de Sant Llorenç, Mil·lenari i Doctor Fleming, sector Ponent, 
àmbit de millora de Barris de Viladecans, el qual inclou la relació de béns i drets 
concreta i individualitzada a què fa referencia l’article 211.1 c) del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que esdevé necessària, prèviament a la urbanització del sector, la demolició de 
l’edificació inclosa dins aquest àmbit, caldrà procedir a la contractació de l’execució de 
les obres d’enderroc de locals en Edifici Tordera (PAU-6 Sector Ponent), a Viladecans, 
incloent la redacció del projecte, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut.     
 
Atès que la S.P.M Viladecans Mediterrània, S.L, en endavant 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.  
 
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. 
 
 
 
 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 
ENDERROC LOCALS PONENT 

DATA Signatura electrònica 
CODI 

PROJECTE 
050.02/FP14/001 
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Per tot això, 
 

RESOLC 

1.  Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
mitjançant concurs pel procediment obert  i tràmit ordinari de les obres d’enderroc 
de locals en Edifici Tordera (PAU-6 Sector Ponent), a Viladecans, incloent la 
redacció del projecte, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut.     

 
2.  Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars que ha 

de regir la contractació de les obres d’enderroc de locals en Edifici Tordera (PAU-
6 Sector Ponent), a Viladecans, incloent la redacció del projecte, la direcció 
d’obra i la coordinació de seguretat i salut 

 
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 data de signatura digital  

 
 
 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo  
Consellera Delegada 
 


