RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE MODIFICAT DE LA FASE 2B. AMPLIACIÓ I
ADEQUACIÓ DE LA MASIA DE CA N’AMAT PER A
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI LOCAL
A VILADECANS

LLOC

Viladecans

NOM
PROJECTE

OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
MODIFICAT DE LA FASE 2B. AMPLIACIÓ I
ADEQUACIÓ DE LA MASIA DE CA N’AMAT
PER A CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
PATRIMONI LOCAL A VILADECANS

DATA

03/10/2019

CODI
PROJECTE

142/FP14/001

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la
SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
En relació a la contractació per procediment obert per a l’execució de les obres
contingudes al projecte modificat de la fase 2b. ampliació i adequació de la Masia
de Ca n’Amat per a centre d’interpretació del Patrimoni Local a Viladecans
EXPOSA

1. Atès que, mitjançant Decret de data 9 de maig de 2019, l’Ajuntament de
Viladecans va aprovar l’encàrrec a favor de la mercantil SPM Viladecans
Mediterrània, S.L., en la seva condició de mitjà propi personificat de
l’ajuntament, de les obres del projecte de modificació de la fase B del Projecte
d’Obras Locals Ordinàries consistent en la reforma i ampliació de la Masia de
Ca n’Amat com a centre d’interpretació del patrimoni local, d’acord amb els
projectes i memòries valorades i aprovades i amb els seus pressupostos.

2. Atès que en data 17 de maig de 2019 es va aprovar per la Consellera
Delegada de VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació,
d’acord amb allò determinat a l’acord d’inici d’expedient de data 13 de maig
de 2019.

3. Atès que en data 17 de maig de 2019 es va publicar l’anunci de licitació del
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes
al projecte modificat de la fase 2b. ampliació i adequació de la Masia de Ca
n’Amat per a centre d’interpretació del Patrimoni Local a Viladecans al perfil
de VIMED integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya.

4. Atès que en data 17 de juny de 2019, un cop finalitzat el termini de
presentació d’ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a
l’obertura del sobre A contenidor de la documentació administrativa general
presentada pels interessats en optar a l’adjudicació del contracte de les obres
contingudes al projecte modificat de la fase 2b. ampliació i adequació de la
Masia de Ca n’Amat per a centre d’interpretació del Patrimoni Local a
Viladecans.
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5. La següent empresa va presentar oferta a la present licitació:
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 14/06/2019 a les 13:39h
Núm. de Registre: E/000095-2019
Identificador (NIF): A58578048
EMPRESA: REHAC, S.A.

6. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació
va adoptar l’acord d’admissió següent:
1. “La mesa acorda declarar admès a la licitació al següent licitador al haver
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst
al Plec de Clàusules Administratives Particulars:
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 14/06/2019 a les 13:39h
Núm. de Registre: E/000095-2019
Identificador (NIF): A58578048
EMPRESA: REHAC, S.A.”

7. Atès que en sessió de 18 de juny de 2019 la Mesa de Contractació procedí a
l’obertura i qualificació del sobre B (contenidor de les referències tècniques)
presentat pel licitador admès a la licitació de referència. L’obertura es realitzà
sense incidències, constatant-se que el sobre B incloïa la documentació
tècnica exigida sense entrar a analitzar si era correcta i suficient ni valorar-ne
el seu contingut. A continuació s’entregaren els sobres B de referència al
tècnic responsable per a la seva valoració i emissió del corresponent informe
tècnic.

8. Atès que en data 4 de setembre de 2019 la Mesa de Contractació va emetre
una proposta de valoració del sobre B en aplicació dels criteris subjectes a
judici de valor previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de
conformitat amb l’informe tècnic de data 11 de juliol de 2019, i va adoptar els
següents acords:
“PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant
judici de valor obtinguda pel licitador presentat i admès, que s’adjunta
desglossada en quadre annex I i de la que s’extreu que la puntuació del licitador
en criteris avaluables en judici de valor és la següent:

Licitador
núm.
1

Licitador

REHAC, S.A.

Puntuació total
obtinguda (sobre
B)

Posició per
Puntuació
tècnica

30,30

1

SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE
VALOR obtinguda pel licitador admès al procediment obert no subjecte a
regulació harmonitzada per a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes
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al projecte modificat de la fase 2b. ampliació i adequació de la Masia de Ca
n’Amat per a centre d’interpretació del Patrimoni Local a Viladecans.
TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la
proposta econòmica i en aquell acte, donar a conèixer la puntuació tècnica
obtinguda respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de valor.”

9. Atès que en data 4 de setembre de 2019 l’Òrgan de Contractació va resoldre:
“PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta
de valoració dels sobres B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa
per la Mesa de contractació a 4 de setembre de 2019 en el procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació del contracte de les obres
contingudes al projecte modificat de la fase 2b. ampliació i adequació de la Masia
de Ca n’Amat per a centre d’interpretació del Patrimoni Local a Viladecans, de la
qual s’extreu que la puntuació del licitador en criteris avaluables mitjançant judici
de valor és la següent:
Licitador
núm
.
1

Licitador

REHAC, S.A.

Puntuació total
obtinguda
(sobre B)

Posició per
puntuaci
ó
tècnica

30,30

1

SEGON.- PROCEDIR a publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya - amb anterioritat a la data fixada per
l’obertura de sobre C - el present acord, i en definitiva, el quadre resum de
puntuació tècnica obtinguda pel licitador en el sobre B que s’adjunta a la present
com Annex núm. I, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor.
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 6
de setembre de 2019, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuació
tècnica obtinguda pel licitador en el sobre B, en relació als criteris avaluables
mitjançant judici de valor. Procedir, posteriorment a la valoració de les pliques
admeses pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la
valoració conjunta que en farà la mesa de contractació, i de la qual en resultarà
el licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de
puntuació determinats en el plec.”

10. Atès que en data 5 de setembre de 2019 es va notificar individualment a
cadascun dels licitadors i es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la
convocatòria d’obertura del sobre C (proposta econòmica i financera) i la
resolució de l’Òrgan de Contractació referida al punt anterior.

11. Atès que en data 6 de setembre de 2019 es celebrà l’acta d’obertura del
sobre C presentat pels licitadors admesos al procediment, sense incidències,
amb el resultat següent:
Licitador Núm. 1:
NOM LICITADOR:
OFERTA ECONÒMICA
Baixa:

REHAC, S.A.
1.647.516,40 Euros (IVA exclòs)
5,58 %

Termini d’execució:

18 mesos
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AMPLIACIÓ
TERMINI 36 addicionals (sobre el mínim de 24 mesos)
DE GARANTIA

12. Atès que, de conformitat amb el previst a les clàusules 9.1.A) i 8.4 del PCAP,
al haver-se presentat i admès a la licitació de referència un únic licitador no es
considerà l’existència de cap baixa presumptament temerària o
desproporcionada.

13. Atès que en data 6 de setembre de 2019 s’ha emès informe tècnic pel tècnic
designat per VIMED en el qual s’informa de la puntuació obtinguda pel
licitador en el sobre C en aplicació dels criteris automàtics previstos al PCAP.

14. Atès que en data 30 de setembre de 2019 la Mesa de Contractació, a la vista
dels informes que obren a l’expedient, va ratificar la puntuació atorgada al
sobre C en aplicación dels criteris automàtics previstos al PCAP i va aprovar
la proposta d’adjudicació adoptant els següents acords:
“PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoració que es determina a la present
proposta d’adjudicació, la societat REHAC, SA (licitador núm. 1) ha estat
la que ha obtingut més puntuació en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total de
93,30 punts, d’acord amb el detall que s’adjunta:

Licitador núm. 1
Nom empresa: REHAC, S.A.
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 30,30
punts
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 63,00 punts
Puntuació total (sobre B + C): 93,30 punts
A)Oferta econòmica ............................................................................. de 0 a 60 punts
La proposta econòmica oferta per l’entitat REHACSA,SA és per un import de
1.647.516,40€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA ( 345.978,44€);
pel que l’import total serà de 1.993.494,84€ (IVA inclòs). Aquest pressupost
suposa una baixa del 5,58% respecte el pressupost de 2.111.392,16€ (IVA
inclòs) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de
Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de
60punts.
B)Ampliació termini de garantia ............................................................ de 0 a 3 punts
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 36 mesos. D’acord
amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 3 punts.
Total puntuació criteris d’aplicació automàtica ........... 63,00 punts

A) MEMÒRIA DEL PROCES CONSTRUCTIU
a.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador
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El pla de treball està confeccionat per fer l’obra en una sola fase, com està previst a
projecte, dividint l’execució dels treballs en 30 actuacions, que son pràcticament els
capítols del projecte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMPLANTACIONS D'OBRA+GRUES D'OBRA
INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
PROTECCIÓ, ARRENCADA I RESTAURACIÓ
D'ELEMENTS PATRIMONIALS
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I
GESTIÓ DE RESIDUS
FONAMENTS
ESTRUCTURES
COBERTES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE
JUNTS
REVESTIMENTS
PAVIMENTS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
ENVIDRAMENTS+MIRALLS
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ
TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUÏDS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS
SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS, SEGURETAT I
PROTECCIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
LEGALITZACIONS I TAXES
AJUDES DE RAM DE PALETA
NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA
EQUIPAMENTS
JARDINERIA

Dintre de cada actuació fan una descripció justificada del procés d’execució correcte i
adient , relacionant-lo amb les actuacions precedents. No obstant trobem a faltar la
descripció i la programació de actuacions com la instal·lació del ascensor , instal·lació
de presa de terra, instal·lació fotovoltaica, la instal·lació solar tèrmica, instal·lació de
parallamps i aprofundir en la xarxa de sanejament. També, dintre del capítol de
restauració d’elements patrimonials, no es programa ni es detalla l’actuació del
paviment de vidre dels CUPS a la zona d’audiovisuals de la masia
Manca, també, vincular les actuacions de les instal·lacions amb la resta d’actuacions
de construcció, sobre tot pel que fa a la relació i la programació de les instal·lacions
en relació a les actuacions de revestiments i tancaments
Identifiquen els recursos i la metodologia que destinaran per la seva execució amb un
correcte grau de detall. No expliquen les millores i avantatges que presenta la
proposta presentada en relació al procediment constructiu habitual.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MILLORA 1 - EQUIP DE NETEJA DE L’ESPAI PÚBLIC LIMÍTROF DE
L’OBRA
MILLORA 2 - UTILITZACIÓ DE MAQUINARIA DE REDUÏDES DIMENSIONS
(MAQUINARIA GRUP ROGASA)
MILLORA 3 - UTILITZACIÓ DE GEORADAR PER DETECCIÓ DE
FONAMENTS I RESTES
ARQUEOLÒGIQUES.
MILLORA 4 - DESVIAMENT DE VIANANTS PER VORERA
MILLORA 5 - LOCAL PER IMPLANTACIÓ D’OFICINES
MILLORA 6 - MILLORA EXECUCIÓ DE TEULADA INCLINADA
MILLORA 7 - PROTECCIONS PATRIMONIALS DURANT LES OBRES
MILLORA 8 - DELIMITAR ACCÉS EN PL. BAIXA I PL.1 (ZONES
PATRIMONIAL I MUSEU)
MILLORA 9 - EMPRESES ESPECIALITZADES EN RESTAURACIONS DE
PINTURES PATRIMONIALS
MILLORA 10 - EXPERIÈNCIA DE REHACSA I EQUIP D’OBRA EN OBRES
BCIL

No son pròpiament millores en els sistemes constructius emprats, sinó, mes bé,
millores addicionals, tot i que son millores en un cas intrínseques a la pròpia actuació
per tal de poder donar resposta als requeriments de projecte, i unes altres son
propostes de seguretat i salut.
No fan un anàlisis dels punts o aspectes constructius amb una dificultat especial, que
poden provocar problemes constructius i/o patologies posteriors sinó s’executen
correctament, explicant quines mesures s’aplicaran sense que aquestes mesures
comportin cap cost addicional a VIMED
Per tant, entenem que tot i que no es justifiquen les millores i avantatges que
presenten respecte al procediment habitual, ni un anàlisis dels punts o aspectes
constructius que poden provocar problemes constructius; es una descripció d’un
procés constructiu correcte i aplicable a l’obra, per lo que entenem que la descripció
del procés constructiu proposada es bàsica i poc detallada; per lo que es proposa
una puntuació de.............................................. 3,00 punts
a.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament del transit i les
mesures adoptades per tal de reduir-les
Per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats
de l’espai públic, REHACSA ha presentat un anàlisis de les possibles situacions en
que es produeixi una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones, així
com, de la resta d’usos de l’espai públic objecte de les obres: activitats, empreses,
botigues, accessos, etc. REHACSA presenta les possibles afeccions a les zones mes
properes a les obres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edifici Cal Ruarich (Cultural).
Peixateria Miguel Martí (Comerç).
Zen Esthetic (Comerç).
Habitatges i aparcament.
Parc Infantil.
Parada autobús (E-86-L86/87/88-N14)
Registre Propietat (Serveis)
Masia d’En Tito (Restauració).
Ajuntament de Viladecans (Serveis)
Registre de la Propietat C/ de les Sitges
Dues sortides d’aparcament d’habitatges privats que poden generar
afectacions durant
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•

Diferents comerços i restaurants en el C/ d’Àngel Guimerà

En relació a aquestes afectacions REHACSA fa la següent proposta per minimitzar
les afectacions:
AFECCIÓ 1 – BRUTÍCIA EN L’ESPAI PÚBLIC LIMÍTROF DE L’OBRA
REHACSA disposarà d’una persona responsable pels treballs de neteja de l’obra, així
com de les zones pròximes. amb dedicació exclusiva a aquests treballs durant el
temps en que es mantingui aquesta activitat. Aquesta persona, també realitzarà
treballs de suport i informació als veïns de la zona sobre la nova reorganització
definitiva de circulacions i altres.
AFECCIÓ 2 – OCUPACIÓ EN ZONA EXTERIOR DE L’OBRA
Donades les característiques reduïdes dels carrer pròxims, i per tal d’evitar l’ocupació
de la zona interior de l’obra i de la de la vorera per la ubicació de casetes d’obra,
REHACSA llogar un local a prop de l’obra per ubicar les oficines, depenent de la
tipologia del local s’instal·laran també la zona de vestidors i el menjador
AFECCIÓ 3 – AJUDA EL TRASLLAT DE MOBILIARI. proposa destinar un equip per
l’ajuda del trasllat del mobiliari interior de
la Masia i les Jardineres exteriors. Aquest equip estarà format per (1OFICIAL+2
PEONS) i un camió amb plataforma elevadora per el trasllat de mobiliari fins les
dependències municipals.
AFECCIÓ 4– MODIFICACIÓ D’IMPLANTACIÓ DE LA PLAÇA DE P.M.R
En les proximitats de l’obra, en el C/ de les Sitges, es troba situada una plaça
d’aparcament de PMR. REHACSA proposa que durant els treballs de moviment de
terres, fonaments i estructura, la modificació i el trasllat de la plaça fins que terminin
els treballs d’enderroc i nova obertura en façana.
AFECCIÓ 5– RETIRADA DE ELEMENT D’IL·LUMINACIÓ EXTERIOR
L’accés de maquinaria durant la fase de moviment de terres i fonamentació, serà el C/
Àngel Guimerà, on es situa actualment una lluminària penjada de façana a façana del
carrer. REHACSA proposa la retirada temporal, si fos necessari, durant aquesta fase
mencionada, per poder donar accés els diferents vehicles de l’obra de gran alçada
(Pantalladora). Aquesta retirada serà coordinada amb els serveis e manteniment
d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Viladecans.
AFECCIÓ 6 – LIMITACIÓ DE DESCARREGA DE MATERIAL EN C/ ÀNGEL
GUIMERÀ
Actualment, el C/ Àngel Guimerà és de tipus comercial, amb la presencia de botigues
i comerços de diferents tipologies. REHACSA proposa limitar la de descarrega de
material de gran volum durant l’horari comercial de les dues botigues més pròximes,
PEIXATERIA MIQUEL MARTI (8:30-14:30; 17:00-20:30) i ZEN ESTHETIC (9:0014:00; 17:00-20:30).També han tingut en compte la existència del REGISTRE DE LA
PROPIETAT DE VILADECANS, el C/ de les Sitges 6-Bis, amb horari de (9:00 a
17:00).
AFECCIÓ 7 – SORTIDA DE VEHICLES APARCAMENTS PRÒXIMS PRIVATS
En el C/ de les Sitges, es troben dos aparcament d’us privat per a vehicles particulars,
es troben situats en els nº6 i nº5. REHACSA proposa la limitació d’ocupació en
aquesta zona, durant els treballs de formigonat amb camió bomba i muntatge de Grua
Torre donat que serà necessari tallar el carrer, REHACSA proposa la col·locació d’un
tècnic senyalista per facilitar l’accés del vehicles privats els aparcaments del C/ de
les Sitges.
REHACSA fa una relació de mesures per reduir l’impacte negatiu de les obres:
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MESURES ADIENTS PER REDUIR EL POLS QUE ES PUGUI GENERAR I QUE
AFECTI ELS VEÏNS DELS HABITATGES
MESURA Nº1: EQUIP D’ESCOMBRADORA DE L’ESPAI PÚBLIC LIMÍTROF DE
L’OBRA
REHACSA
MESURA Nº2: TANCA ANTIPOLS EN FASE ENDERROCS.
MESURA Nº3: COL·LOCACIÓ D’EQUIP D’ASPIRACIÓ DURANT EL TALL
D’ENDERROCS
MESURA Nº4: MESURES GENERALS PER REDUIR LA POLS EN L’OBRA I VEÏNS
• Neteja periòdica, per tal d’eliminar qualsevol abocament accidental, o
arrossegament de terres per part dels
transports de l’obra.
• S’haurà de regar les zones de trànsit dels camions de l’obra. Les zones
d’implantació i de descarrega de
material i manipulació de residus dels enderrocs, es regaran periòdicament
per evitar l’aparició de pols.
• Vigilar l’estat de la maquinària de l’obra (ITV, etc) a fi de garantir emissions
superiors a les normals.
Tanmateix es vigilarà l’excés de velocitat de la mateixa i si es possible
adquirir màquines i vehicles de baix
consum.
• Planificar adequadament el procés d’execució amb especial incidència a les
tasques on cal l’ús de
maquinària, a fi i efecte d’evitar temps d’espera innecessaris. En tot cas,
aturar la maquinària sempre que
sigui possible per evitar emissions a l’atmosfera.
• Els materials seran adequadament apilats i estaran coberts per lones o
xarxes durant tot el temps que
romanguin emmagatzemats. La zona d'apilaments estarà situada
estratègicament per a quedar protegida del
vent i altres inclemències del temps.
• El transport de materials es realitzarà únicament pels camins designats per
a això.
• Els materials transportats aniran coberts al seu torn per lones, xarxes, etc.
MESURES PER REDUIR EL SOROLL EN L’OBRA I AFECTACIÓ A VEÏNS
MESURA Nº1: CONTROL DELS HORARIS DE TREBALL I MAQUINÀRIA
• Delimitar els horaris de treball més sorollosos de 8:00 a 10:00
• Prohibir la descarrega de material de 8:00-10:00 en els carrers.
• Prohibir la descarrega de material de 8:00-10:00 i de 16:00-18:00 en el
carrer.
• Es planificaran les activitats de l'obra de tal forma que no coincideixin en el
temps dos o més activitats
sorolloses.
MESURA Nº2: MESURES EN ELS EQUIPS I MAQUINÀRIA
• La maquinària d'obra disposarà dels dispositius insonoritzants adequats.
• Es realitzaran revisions periòdiques dels vehicles i maquinària per a
comprovar el seu correcte funcionament i
evitar així emissions tant de soroll com de gasos i partícules produïdes per
escapis, avaries, etc., etc.
• Adoptar mesures correctores amb l’objecte de minimitzar els sorolls (ITV).
• Revisió de la maquinària amb anterioritat a la seva recepció a l’obra i durant
la fase d’obres. Revisions
periòdiques de ITV. Adequar la potencia de la maquinaria al treball a realitzar.
Limitació de la velocitat del
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vehicles, circulació en un sol carril en els camins d’obra i prohibició
d’avançaments.
• Bon manteniment i ús de la maquinària.
MESURA Nº3: MESURES GENERALS PER REDUIR EL SOROLL EN L’OBRA I
AFECTACIÓ VEÏNS
• S’establirà un horari de treball, prenent com a referència les ordenances
municipals
reguladores, i en tot cas, no es portaran a terme activitats sorolloses d’obra
fora de la franja horària de 8 a 21
hores. Si fos imprescindible executar-les fora d’aquest horari, es comunicaria i
acordaria amb la Direcció
Facultativa l’hora i dia d’actuació.
• Es controlarà que l’ús de maquinària sorollosa i l’execució d’activitats que
impliquin un considerable increment
dels nivells sonors. Tota la maquinària adscrita a l’obra disposarà del seu
corresponent certificat CE, que
certifiqui uns nivells de soroll per sota els legislats.
• REHACSA es compromet a que tota la maquinària que s’utilitzi, tingui el
màxim grau d’insonorització. Es
prescindirà d’elements sorollosos com martells compressors o generadors a
gas-oil, prioritzant-s l’ús de
màquines de tall o autopropulsades (bob-cats, etc.).
• Reducció de la velocitat dels vehicles per reduir l’impacte acústic.
EQUIPS ADDICIONALS I DE COORDINACIÓ AMB ELS VEÏNS
REHACSA preveu la disposició d’un tècnic responsable de la coordinació amb els
veïns per les tasques necessàries de treballs en interior i zones comunitàries.
Tècnic Responsable coordinació amb els veïns Les seves dedicacions a l’execució de
les obres de referència seran del 100% durant la fase de Adequació. Actualment
encarregats dins de l’empresa, com a responsables directe de l’obra han de:
✓ Realitzar reunions amb la D.F. i el president de les comunitats.
✓ Planificar amb la direcció del centre i el cap d’obra les zones d’actuació.
✓ Realitzar reunions amb els propietaris dels habitatges.
✓ Coordinar el trasllat de mobiliari del local.
✓ Coordinar la realització de les modificacions de les instal·lacions.
✓ Planificar la sectorització de la zona d’obra respecte a la zona de carrer.
✓ Planificar l’accés dels equips a la zona d’obres.
✓ Planificar el muntatge de grua mòbil per la instal·lació de la Grua Torre.
PERSONAL DE COMUNICACIÓ AMB LA COMUNITAT DE VEÏNS.
REHACSA designarà una persona per els treballs de suport ciutadà als veïns de la
zona afectada per les obres, amb dedicació exclusiva a aquest treballs, el qual estarà
sempre identificat amb un distintiu i roba oficial , també realitzarà treballs que podran
ser des de la neteja de l’àmbit de l’obra i zones colindants, el control del tancament de
l’obra, vigilància, suport a la mobilitat del veïnat ,control d’accés, organització del tràfic
dintre de les zones de l’obra i altres.
RESPONSABLE DEL DOMINI PÚBLIC, SUPORT AL TRÀFIC I LA MOBILITAT
PEATONAL
FUNCIONS I RESPONSABILITATS :
• Vetllarà per tal que els passos garanteixin una adequada mobilitat i per tal que
aquests accessos
estiguin adequadament conservats.
• Evitarà l’acumulació del material d’obra de rebuig, i que aquell reutilitzable estigui
ordenat.
• Informarà al ciutadà de l’estat i durada de les obres recollida d’incidències i
suggeriments dels veïns
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i donarà solució amb la major celeritat.
• Coordinar l’entrada i sortida de vehicles de l’obra.
RESPONSABLE DE CONTACTE 24 HORES PER A QUALSEVOL AFECTACIÓ A
VEÏNS.
CAP D’OBRA DESIGNAT
FUNCIONS I RESPONSABILITATS:
• Responsable dels afeccions comunicades pels veïns.
• Resolució de les afeccions comunicades pels veïns.
• Contacte 24 hores amb els veïns de l’obra.
Es una exposició on hi ha una correcta identificació de les situacions d’afecció com el
detall i la idoneïtat
de la sistemàtica de gestió, protocols de comunicació,
l’organització i recursos destinats en consideració a les afeccions identificades amb
propostes concretes per minimitzar-les, per lo que entenem que es una proposta amb
un estudi adient i exhaustiu i es proposa una puntuació de..........................5,00 punts
a.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització
REHACSA divideix aquest subcriteri en dos parts. Tancaments interior d’obra i
tancaments exteriors d’obra, pel que fa als tancaments interiors planteja la col·locació
de tanques de protecció, proteccions de fusta en elements vegetals, protecció de
paviment i sectorització amb lones de les diferents zones de treball. Aquests treballs
queden definits mitjançant documentació gràfica on queden situades les mesures i la
seva definició. Així mateix,
REHACSA fa una relaciona dels elements que proposa protegir:
- Protecció de murs de maó en zona Masia i Masoveria (tanca de protecció mòbil).
- Protecció de vidres en paviment en Masia (plaques de fibra de vidre).
- Protecció zona Cup Pati del Passat (tanca de protecció mòbil).
- Protecció de paviments en P. Baixa i P. Primera Masia (plaques de fibra de vidre).
- Protecció d’escales accés Masia.
- Protecció de Pintures Patrimonials en P. Primera Masia.
- Protecció de teules per aprofitament en coberta Porxo.
- Protecció de fusteries actuals.
- Protecció de tronc i branques parra Pati del Passat (taulons de fusta i tanca
perimetral).
- Protecció d’elements fixes del Pati del Passat (tanca de protecció mòbil).
- Protecció de sales sense actuació Masia i Masoveria (sectorització amb lones).
Pel que fa als tancaments exteriors, REHACSA proposa tancaments d'obra mitjançant
tancaments tipus metàl·lic mòbil amb peus de formigó de 2 m a tot el perímetre de
l’obra, d’abassegament de material/contenidors i durant les fases d’excavació i
bombejat de formigó, on serà necessari el tall de carrer temporals.
Per tal de garantir l’homogeneïtat i millorar l’estètica de l’obra, tots els elements de
tancaments i tota la senyalització d’obra seran de la mateixa marca i model. Els trams
de tanca s’uniran per tal de deixar el mínim d’obertures, es procurarà que les tanques
estiguin el més alineades possible i es garantirà que els peus de les tanques quedin
sota el mateix pla que la tanca. REHACSA proposa que tot el tancament perimetral,
es revesteixi amb lones
Entenem que es un estudi que identifica correctament les situacions que determinen
elements de tancament, per lo que entenem que es una proposta amb un estudi
adient i exhaustiu i es proposa una puntuació de..........................................4,00 punts
Per tant es puntua aquest criteri, MEMÒRIA DEL PROCES CONSTRUCTIU,
amb...............12 punts
B) PLA D’OBRES
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b.1) Idoneïtat del pla d’obres
REHACSA presenta pla d’obres (quadre Gantt) seguint el criteri de capítols de
projecte, dividint aquests capítols segons les partides de projecte on es garanteix el
termini de les obres en els 18 mesos de projecte, quedant detallades les tasques, les
durades i els lligams.
Trobem a faltar:
les partides corresponents als pilars de formigó del soterrani
En relació camí crític, REHACSA presenta un diagrama de Gantt de les activitats i
fites principals de la planificació. Però en aquest diagrama del camí crític no
apareixen en general les instal·lacions, que entenem que si han d’estar donat que
per poder finalitzar treballs com ara els de revestiments i tancaments es necessària la
seva finalització
Entenem que es una planificació bàsica i adequada a l’obra, detallada, però amb
mancances com la assignació de tasques al camí crític, per lo que es proposa una
puntuació de…...............................................................................................2,40 punts
b.2.) justificació de rendiments
Pel que fa a l’assignació de recursos i rendiments presenten una taula exhaustiva de
pràcticament totes les partides de l’obra amb rendiments i equips que garanteixen el
termini de l’obra
Per lo que entenem que es una justificació exhaustiva dels rendiments de les tasques
principals, que garanteix el termini d’execució de l’obra per lo que es proposa una
puntuació de …..............................................................................................4,00 punts
b.3.) Organigrama de l’equip tècnic ofertat
Presenten organigrama del equip tècnic i relació de les seves responsabilitats
principals amb detall de les seves funcions i jerarquia dintre de l’obra. Aquest equip
tècnic, està format per arquitectes tècnics, per a la execució; per la gestió de projecte
un arquitecte, per lo que entem que son titulacions molt adients per aquest tipus
d’obra, ja que son titulacions que acrediten els coneixements necessaris per
l’execució d’obres d’edificació. Pel que fa a l’encarregat, segons manifesten i segons
s’indica en el seu currículum, es un professional amb mes de 19 anys d’experiència
en obres d’edificació. També l’equip tècnic proposat conté un tècnic restaurador que
segons indica en el seu currículum està Llicenciat en Belles Arts en l’especialitat de
Conservació i Restauració de Béns Culturals
Per lo que entenem que es una organització en funcions i responsabilitats adients a
les necessitats especifiques de l’obra, i es proposa una puntuació de.........2,00 punts
b.4.) Xarxa de precedències
REHACSA presenta un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla
d’obres on es detallen els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la
planificació proposada per a l’obra. També exposa un breu text on se identifiquen els
lligams principals i la seva justificació. Tota manera trobem a faltar els lligams Fi-Fi de
partides de instal·lacions amb les unitats d’obra en las que es necessari l’acabament
de les instal·lacions per poder-les executar, com son unitats dels capítols de
tancaments, revestiments i cels rasos
Per lo que entenem que els lligams principals son escassos, i es proposa una
puntuació de...1,20 punts
b.5) Coherència en l’assignació de pressupostos
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REHACSA presenta un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per
capítols-mesos i un text breu de les característiques i aspectes singulars, però aquest
text no aprofundeix amb un elevat grau de detall. Els histogrames es presentan en
percentatge sobre el total del valor de l’obra sense imports absoluts.
Per lo que entenem que es un histograma bàsic i coherent amb la planificació de
l’obra, i es proposa una puntuació de............................................................1,20 punts
Per tant es puntua aquest criteri, PLA D’OBRES, amb..........................10,80punts
C) AUTOCONTROL DE QUALITAT
REHACSA manifesta que te implantat un sistema de gestió de la qualitat, Medi
ambient segons les norma UNE-EN-ISO 9001/2015 certificat per SGS Ics ibèrica SA
; adjunta fotocopia del certificat.
REHACSA implantarà el seu sistema de qualitat en base a un sistema integrat de
gestió SIG (sistema integral de gestió) UNE-EN 9001:2015
REHACSA indica que elaborarà un pla d’assegurament de la qualitat i el medi
ambient (PACMA) amb indicació de l’abast del mateix
Proposen un pla d’autocontrol de qualitat que es basa en els següents aspectes
principals:
• Control de documentació
• Control de traçabilitat
• Control de Recepció
• Control d’execució
• Proves d’acabat
Fan una relació de materials sotmesos al programa de control de qualitat on trobem a
faltar els controls següents:
• Control sobre l’ascensor
• Instal·lació fotovoltaica
• Instal·lació solar fotovoltaica
• Xarxa de presa de terra
• Certificats del formigó a subministrar
Dintre del control d’execució presenten un programa de punts de inspecció PPI amb
la freqüències dels controls i responsables
REHACSA posarà pel seguiment de les directrius del seguiment del control de qualitat
una Unitat d'Autocontrol de la Qualitat que està dissenyada per coordinar i supervisar
tots els aspectes relacionats amb l'Assegurament de la Qualitat, a càrrec d'una
experta Especialista, amb postgrau en Gestió de Qualitat, tot i que en aquest criteri no
apareix el nom del especialista, en el organigrama de l’organització del personal, està
contemplat pel control de qualitat l’enginyer industrial Jonathan Fernàndez
Per tant, REHACSA presenta memòria en la que descriu la seva proposta de control
sobre els processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra, aporta la
aplicació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat i identifica els procediments principals,
aporta propostes de punts d’inspecció i control genèrics en relació amb les activitats
principals a dur a terme durant les obres amb la corresponent lotificació i les
corresponents unitats de control (UC) de cada lot d’execució, que son correctes i
adients però bàsics
Per lo que entenem que el autocontrol de qualitat es un sistema bàsic amb
procediments correctes amb PPIs i procediments adients, però amb manca de
materials sotmesos a control
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Per tant es puntua aquest
amb.................1,80 punts

criteri,

AUTOCONTRAL

DE

QUALITAT,

D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
d.1) Gestió de residus
REHAC,SA implantarà el seu sistema de gestió UNE-EN ISO 14001:2004.
REHACSA, empresa que pertany al grup ROGASA disposa del certificat de qualitat
ISO 1401:2015, emes per l’entitat certificadora SGS ICS Ibèrica SA , adjunten
fotocopia
Presenten llistat d’abocadors, en funció del tipus de residus.
Presenten un estudi dels residus produïts a l’obra, que son aplicables a l’obra i amb
benefici, no tant en la reducció de consums de materials i reaprofitament dels residus
en l’obra, perquè per la naturalesa de l’obra el reaprofitament es pràcticament nul,
però es un estudi d’estimació de gestió de residus correcte i aplicable.
Per tant, entenem que es una proposta aplicable que aporta beneficis mediambientals
si es portant a terme, per la qual cosa es proposa una puntuació
de....................................2,00 punts
d.2) Emissions de CO2 associats al transport per carretera dels materials des
de el subministrament fins l’obra
REHACSA presenta una proposta on avalua les emissions de CO2 associades al
transport per carretera dels materials que poden tenir mes incidència dels que es
subministraran o s’extrauran a l’obra .
Per calcular aquestes emissions s’ha tingut en compte quins materials s’han de
subministrar a l’obra, quantitats dels mateixos, distància des del punt de
subministrament fins a l’obra (Km), tipus de vehicle (segons el Tonatge) i el factor
d’emissió del vehicle (gCO2/Km). També s’ha especificat la procedència prevista dels
materials.
Els càlculs, com es determina en el Plec, s’han fet en base a la Guia pràctica per al
càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de la Oficina Catalana del
Canvi Climàtic, versió 2018. Essent correctes
Per tot lo anterior i al nomes presentar-se un licitador i segons allò que determina el
plec ” El licitador que obtingui el nombre més baix d’emissions tindrà la màxima
puntuació i la resta de puntuacions s’establiran de manera proporcional, sempre i
quan
estiguin
suficientment
justificat”
es
proposa
una
puntuació
de.........................................................................2,00 punts
d.3) Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra
REHACSA presenta propostes per reduir l’impacte mediambiental negatiu que es
pugui produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. Aporta, per a
cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació en l’obra, dividint
la proposta en dos capítols: mesures d’estalvi energètic i mesures mediambientals.
Proposta de mesures d’estalvi energètic aplicables a l’obra
En relació amb la maquinaria
Us de maquinaria elèctrica amb nivells de eficiència energètica
Planificació de temps d’us de la maquinaria
Ús de maquinaria que funcioni amb energies alternatives
Controlar la velocitat de maquinària eficient
Utilització de maquinaria amb catalitzador de tres vies
Controlar que maquinaria d’obra te passada ITV
Revisions i manteniment de la maquinaria
Flota de vehicles serà de baix consum de CO2
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Substitució de grups electrògens per connexió a xarxa elèctrica.
En relació amb el procés constructiu
Ús de millors tècniques disponibles per augmentar la eficiència en el processos i
disminuir així el consum energètic
Planificació amb suficient antelació els subministraments i compres amb la finalitat de
disminuir el numero de viatges
Sistemes d’enllumenat de baix consum utilitzat en zones d’obra
Registres del consum energètic
Reducció del consum d’aigua
Realitzar una conservació d’eines i instal·lacions
Us de contenidors de residus de demolició
Millora per a la eficiència energètica (recorreguts d’obra
En relació amb les instal·lacions provisionals d’obra
Utilització de sistemes d’enllumenat de baix consum
Utilització d’acumuladors per a la alimentació d’aigua calenta
Canonades de fontaneria i depòsits protegits amb materials aïllants
Utilització d’aparells elèctrics amb nivells d’eficiència elèctrica alta.
Proposta de mesures mediambientals concrets a l’obra
Mesures de minimització del impacte visual: realitzaran un ballat mitjançant tanca
tipus RIVISA revestida amb malla d’ocultació
Mesura de minimització de la contaminació del sòl
Per tal d’evitar la contaminació del sòl produïda per vessaments tòxics i perillosos
s’ubicarà l’acopi dins zones impermeabilitzades.
Mesura de control de consums, utilitzant llibreta de control de consums on
l’encarregat de l’obra apuntarà setmanalment les lectures dels comptadors
Mesura de la contaminació acústica, controlant la maquinaria amb documentació que
acrediti el seu bon funcionament
Mesura de consum de recursos
Mesura de protecció contra vessaments
Mesura de recollida d’olis
Mesura de trànsit de vehicles: per tal de reduir l’impacte ambiental procedent del
trànsit de vehicles, proposen:
Concentrar el trànsit en les vies amb menys afectació possible del centre
urbà
Accedir i sortir a través de les vies mes rapides d’entrada i sortida
Definir un recorregut que produeixi el menor impacte possible
Evitar les hores de descans entre les 22h i les 8h del matí
Mesura d’horaris de treball, fent les obres dins de l’horari laboral definit per les
ordenances Municipals Mesures de maquinaria d’obra.
Entenem que totes aquestes mesures encara que son de caràcter general, es a dir
aplicables a qualsevol obra de similar naturalesa, estan encaminades a reduir els
impactes mediambientals negatius en l’obra, ja que redueixen: les emissions de CO2
de la maquinaria d’obra, la reducció de sorolls, els vessaments, el impacte visual i a
les afectacions sobre l’entorn pel transit d’obra, que son els principals aspectes a
minimitzar, tot i que trobem a faltar les mesures per reduir la producció de pols,
entenem que al tractar-se d’una obra d’edificació, encara que es produeix pols, no es
el aspecte mediambiental mes important, però si que s’hauria d’haver tingut en
compte a l’hora de l’execució del buidat de terres. També, com es pot observar mes
amunt, proposen una sèrie de mesures per tal de minimitzar els consums energètics
que de ser aplicades contribuiran al estalvi energètic. Es, per tant, un estudi que per
el seu desenvolupament es aplicable a l’obra i aporta beneficis en els vectors
mediambientals si es portant a terme, per la qual cosa es proposa una puntuació
de.................................................................................................................1,70 punts
Per
tant
es
puntua
amb.......................5,70 punts

aquest

criteri,

GESTIÓ

MEDIAMBIENTAL,
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Total puntuació criteris subjectes a judici de valor ..... 30,30 punts

SEGON.-

ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ del procediment obert per a contractar l‘execució de les
obres contingudes al projecte modificat de la fase 2b. ampliació i
adequació de la Masia de Ca n’Amat per a centre d’interpretació del
Patrimoni Local a Viladecans (exp. 142/FP14/001),

TERCER.- PROPOSAR a l’òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació per a per
a l'execució de les OBRES contingudes al projecte modificat de la fase
2b. ampliació i adequació de la Masia de Ca n’Amat per a centre
d’interpretació del Patrimoni Local a Viladecans, a la societat REHAC,
S.A, per un import de 1.647.516,40 € exclòs IVA) atès que ha estat la
que ha obtingut la millor puntuació en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total de
93,30 punts; d’acord amb el desglossament detallat al dispositiu primer.

És per tot això que
RESOLC
PRIMER.- RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació
de la Mesa de contractació de 2 d’octubre de 2019, en relació a la
licitació per a la contractació de les obres contingudes al PROJECTE
MODIFICAT DE LA FASE 2B. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA
MASIA DE CA N’AMAT PER A CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
PATRIMONI LOCAL A VILADECANS.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte de les obres contingudes al PROJECTE
MODIFICAT DE LA FASE 2B. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA
MASIA DE CA N’AMAT PER A CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
PATRIMONI LOCAL A VILADECANS a la societat REHAC, S.A. per
un import d’UN MILIÓ SIS-CENTS QUARANTA-SET MIL CINCCENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS D’EURO
(1.647.516,40€), IVA exclòs, atès que ha estat la que ha obtingut la
millor puntuació en la suma dels criteris subjectes a judici de valor i
criteris d’aplicació automàtica previstos al PCAP de la licitació, amb un
total de 93,30 punts; d’acord amb el desglossament especificat a la
proposta d’adjudicació emesa per la Mesa de Contractació.
TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst al
plec de clàusules administratives que regeix la licitació, presenti a
VIMED la documentació següent segons previst al PCAP:
•

L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i
de Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuació:
a)

En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte
passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i estigui
obligada al pagament d’aquest, el document d’alta de l’impost
relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte
del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la declaració
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de
l’impost.
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Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en
algun dels supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a
l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de
declaració en el cens d’obligats tributaris.
b)

Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de
l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.

c)

Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

d)

Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya
acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb
l’esmentada Administració.

e)

Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans
acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb
l’esmentada Administració, si s’escau.

•

Garantia definitiva d’acord amb allò previst amb el present Plec.

•

Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador
(documentació descrita a la clàusula 5 del present Plec referent a la
capacitat, personalitat, solvència i manca de prohibicions de
contractar del licitador) tenint en compte que:
o

o

Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI
resten exempts d’aportar els documents i dades que hi
figuren i únicament hauran de presentar:
▪

Una fotocòpia simple del document acreditatiu
d’inscripció al Registre, juntament amb la declaració
responsable, signada pel representant de
l’empresa, acreditant la vigència de les dades
incloses al Registre, d’acord amb el model contingut
a l’ Annex núm. 7 al present Plec

▪

La documentació acreditativa de la seva aptitud per
contractar que no figuri inscrita al Registre

La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de
contractar es presentarà de conformitat amb el model adjunt
al present Plec com Annex núm. 8 al present Plec
Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni
judicial o certificació administrativa, segons els casos , i
quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat
competent podrà ser substituït per una declaració
responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari
públic o organisme professional qualificat. També s’admetrà
la presentació de l’Annex núm. 8 signat electrònicament per
qualsevol mitjà que permeti acreditar l’autenticitat de
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l’expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així
com garanteixi la integritat i inalterabilitat del document.
•

El document o documents que acreditin que l’empresa disposa
d’una assegurança de responsabilitat civil i tot risc construcción en
els termes expressats a la clàusula 13.3 del PCAP.

QUART.-

POSAR
DE MANIFEST
QUE
L’ADJUDICACIÓ
RESTA
CONDICIONADA a la presentació per l’adjudicatari de la
documentació requerida a l’acord anterior i que el CONTRACTE es
perfeccionarà amb la formalització i signatura del contracte
corresponent.

CINQUÈ.-

CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li
indicarà concorri a formalitzar el contracte corresponent.

SISÈ.-

COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS,
publicar l’adjudicació d’aquesta licitació al diari corresponent i al perfil
del contractant.

Viladecans, a 3 d’octubre de 2019.

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada
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