RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ –
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ I
DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DE
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE
PONENT I MONTSERRATINA

LLOC

Viladecans

DATA 30 de juliol de 2019

NOM
PROJECTE

Serveis de gestió i
desenvolupament dels projectes
de dinamització comunitària als
barris de Ponent i Montserratina

NÚM.
EXPEDIENT

0004/18/VIURBANA

ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva condició de Consellera Delegada de la
VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L.
EXPOSA
Atès que al Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans del 29 de novembre de 2018
s’aprova el nou contracte-programa entre l’Ajuntament de Viladecans i la SPM
Viladecans Renovació Urbana, SL, pel període d’un any a comptar des de l’1 de gener
de 2019, definint les accions que la societat municipal durà a terme per encàrrec de
l’Ajuntament.
Atès que les actuacions de la seva gestió continuen sent:
✓ Oficina de gestió del Pla de Barris.
✓ Participació ciutadana oficines de Districte.
Per tant, es preveu donar continuïtat als següents projectes:
✓ Dinamització de Can Sellarès.
✓ Biblioteques obertes als barris de les Escoles Enxaneta,
Montserratina i Marta Mata.
✓ Patis oberts de les Escoles Montserratina, El Garrofer i
Marta Mata.
✓ Tallers de lectoescriptura per a gent gran del casal de barri
de la Montserratina, casal per a la gent gran de Can
Pastera i a l’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori.
✓ Aula d’estudi al Casal de barri de la Montserratina.
Atès que en el mateix Ple Municipal es van aprovar els annexos econòmics al
contracte-programa, a signar entre l’Ajuntament de Viladecans i la SL Viladecans
Renovació Urbana, SL, per a l’exercici 2019, en els que s’inclouen les actuacions
següents:
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i.
ii.
iii.

Desenvolupament del Projecte d’Intervenció
Montserratina.
Actuacions al barri de Ponent
Participació Districtes contracte programa

integral

de

la

Atès que, en conseqüència, VIURBANA no disposa de mitjans per a prestar
directament els serveis de gestió i desenvolupament dels projectes de dinamització
comunitària als barris de Ponent i Montserratina , esdevé necessària la seva
externalització, a través del procediment que correspongui d’acord amb el previst a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, com a poder
adjudicador no administració pública; portant a terme VIURBANA per mitjans propis i
directament el control de licitació i adjudicació així com la gestió i control durant la
prestació del servei.
Atès que s’ha dividit l’objecte del contracte en els cinc lots següents:
1.
2.
3.
4.
5.

LOT 1 (Dinamització de Can Sellarès)
LOT 2 (Biblioteques obertes als barris)
LOT 3 (Patis oberts)
LOT 4 (Tallers de lectoescriptura per a gent gran)
LOT 5 (Aula d’estudi nocturn al casal de barri de la Montserratina)

Atès que el valor estimat del contracte per a la prestació del servei és de DOS-CENTS
DOTZE MIL SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS D’EURO
(212.079,40€) IVA exclòs i que el pressupost base de licitació de cadascun dels cinc
lots en els quals s’ha dividit la licitació de referència són els següents:

LOT 1 (Dinamització de Can Sellarès)
LOT 2 (Biblioteques obertes als barris)
LOT 3 (Patis oberts)
LOT 4 (Tallers de lectoescriptura per a gent gran)
LOT 5 (Aula d’estudi nocturn al casal de barri de la
Montserratina)
TOTAL

Pressupost base de
licitació
42.462,00€, IVA exclòs
23.760,00€, IVA exclòs
13.048,00€, IVA exclòs
6.600,00€, IVA exclòs
10.697,00€, IVA exclòs
96.567,00€, IVA exclòs

Atès que mitjançant resolució de data 23 d’abril de 2019 es va acordar l’inici de
l’expedient per a la contractació dels referits serveis.
Atès que s'ha emès informe pel departament tècnic de VILADECANS RENOVACIÓ
URBANA, S.L, en el qual es determinen els serveis a prestar, la modalitat més
adequada per a la seva contractació d’acord amb les característiques dels treballs, els
pressupostos dels mateixos i s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars 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’adjudicació dels serveis.
Atès que s’ha acreditat que l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la
despesa.
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Atès que s’ha aprovat la constitució de la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del
referit contracte de serveis.
Per tot això,
RESOLC
1. Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant
procediment obert i tràmit ordinari els serveis de gestió i desenvolupament dels
projectes de dinamització comunitària als barris de Ponent i Montserratina.
2. Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que ha de regir la contractació dels serveis de gestió i
desenvolupament dels projectes de dinamització comunitària als barris de Ponent i
Montserratina.
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 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 30 de juliol de 2019

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada
VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L.

APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
ALS BARRIS DE PONENT I MONTSERRATINA
Pàg. 3 de 3

