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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ  

D’EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
DE REFORMA DEL LOCAL MUNICIPAL, SITUAT A LA 
PLAÇA CONSTITUCIÓ 5, LOCAL 1, A VILADECANS 

 

 

 

  

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

EXPOSA 

Atès que, en data 29 de juny de 2022 la Junta de Govern Local d’aquesta corporació 
va acordar aprovar inicialment el Projecte d’Obres Locals Ordinàries de Reforma del 
local municipal, situat a la Plaça Constitució 5, Local 1 a Viladecans.  
 
Atès que, en data 24 d’agost de 2022, mitjançant Certificat del Secretari General de la 
corporació, s’ha aprovat definitivament el referit projecte d’obres locals ordinàries, amb 
efectes des del dia 23 d’agost de 2022, data en què va finalitzar el període d’exposició 
pública referit. 
 
Atès que, en data 23 de desembre de 2022, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
2022/7410 l’Ajuntament de Viladecans va encarregar a la Societat Privada Municipal 
Viladecans Mediterrània, S.L., l’assistència i assessorament tècnic en el procediment 
de licitació i execució del contracte per a l’”execució del projecte d’obres locals 
ordinàries per a la reforma d’un local municipal situat a la Plaça Constitució número 5, 
local 1 de Viladecans”, d’acord amb el que s’estableix a l’annex econòmic per a 
l’exercici 2022 del Programa Marc d’Actuació adoptat entre l’Ajuntament de Viladecans 
i la SPM Viladecans Mediterrània, S.L., havent aprovat mitjançant el mateix decret 
l’autorització i disposició de la despesa a favor de VIMED 
 
Atès que mitjançant resolució de data 1 de febrer de 2023 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 VIMED, 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 a l’expedient el 
Plec de Clàusules tècniques, 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 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. 
 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 
LOCAL PLAÇA CONSTITUCIÓ 

DATA 23 de febrer de 2023 
CODI 

PROJECTE 
160/FP14/001 
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Atès que s’ha aprovat la constitució de la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del 
referit procediment obert. 
 
 
Per tot això 

RESOLC 

1.  Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
mitjançant concurs pel procediment obert  i tràmit ordinari les obres contingudes 
al projecte bàsic i executiu de reforma del local municipal, situat a la Plaça 
Constitució 5, local 1, a Viladecans. 

 
2.  Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques que ha de regir la contractació de les obres contingudes 
al projecte bàsic i executiu de reforma de local municipal, situat a la Plaça 
Constitució 5, local 1, a Viladecans 

 
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 23 de febrer de 2023  

 
 
 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo  
Consellera Delegada 
 


