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-RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT–  
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ I 
REURBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE 
L´ ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA, A VILADECANS 
(163/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 29 de juny del 2022, per acord núm. 22 de la Junta de Govern Local i aprovat 
definitivament en data 02 d´octubre de 2022 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Viladecans va aprovar definitivament LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU 
D'ADEQUACIÓ I REURBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE 
L´ ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA, A VILADECANS (163/FP14/001). 
 
 
Atès que en data 09 de novembre del 2022 l’Ajuntament de Viladecans va aprovar l’expedient 
d’encàrrec a favor de S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. per a licitar i gestionar 
l’execució de les obres contingudes al projecte executiu d'adequació i reurbanització de l'entorn 
de l´ escola Germans Amat i Targa, a Viladecans, d’acord amb els projectes i memòries 
valorades i aprovades i amb els seus pressupostos.   

Atès que mitjançant resolució es va acordar l’inici de l’expedient per a la contractació de les 
obres contingudes al projecte executiu d'adequació i reurbanització de l'entorn de 
l´ escola Germans Amat i Targa, a Viladecans. 

Atès que s’ha emès informe pel departament tècnic de SPM Viladecans Mediterrània, S.L. en el 
qual es determina l’obra a realitzar, la modalitat més adequada per a la seva 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 el Valor Estimat del Contracte de les referides obres ascendeix a DOS-CENTS 
CINQUANTA-TRES MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS 
(253.173,36 €) IVA exclòs, i, per tant, es troba per sota del llindar fixat a l’article 20.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (“LCSP”); esdevé necessari tramitar 
aquesta licitació mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 

Atès que s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
serveix de base per al present procediment obert per a l’adjudicació de les referides 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, 
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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 
contingudes al projecte executiu d'adequació i reurbanització de l'entorn de 
l´ escola Germans Amat i Targa, a Viladecans. 

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

contractació de les obres contingudes al projecte executiu d'adequació i reurbanització de 
l'entorn de l´ escola Germans Amat i Targa, a Viladecans. 

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

en l’acord d’inici d’expedient:   
 
 

President/a: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED, o persona en qui 
delegui 

Vocal: Sr. Enric Serra del Castillo, Director/a de Serveis 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. Iván Arias Barbosa, Tècnic de VIMED, o persona en qui delegui. 
Secretari/a: Sra. Montserrat Molina Domínguez, Advocada 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 febrer del 2023 

 
 
 

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


