
 

 
 
 
 
 

ACORD D’ADJUDICACIÓ 
 

 
PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU D’UN APARCAMENT 
SUBTERRANI A LA PLAÇA BLANES DEL PRAT DE LLOBREGAT. 
 

1.- Antecedents 
 
PRAT ESPAIS és una societat municipal unipersonal de l’Excel.lentíssim Ajuntament 
del Prat del Llobregat, constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 17 de 
maig de 2.005 pel Notari del Prat de Llobregat, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, 
amb el núm. 770 del seu protocol. 
 
L’objecte social de PRAT ESPAIS és la promoció, programació, ordenació i gestió 
urbanístiques del sòl, així com les actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries 
per a la renovació urbana; el foment de l’habitatge; la millora de la mobilitat i la 
circulació urbana. 
 
El Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en la sessió ordinària celebrada en data 
11 d’abril de 2007, va acordar la gestió directa per mitjà de la societat municipal 
PRAT ESPAIS, SLU relativa a la construcció i gestió d’un aparcament públic 
subterrani a la Plaça Blanes/Jardins de Garrovillas del Prat del Llobregat, destinat a 
ésser utilitzat com aparcament públic general i, especialment, pels residents de la 
zona. 
 
El Ple de l’Ajuntament del Prat del Llobregat en la sessió ordinària celebrada en 
data 9 d’abril de 2008 va acordar la delegació expressa de competències en favor 
de la Junta de Govern Local, en desenvolupament de l’acord plenari de 2007 sobre 
construcció, explotació i gestió directa per l’empresa PRAT ESPAIS, SLU., d’un 
aparcament públic subterrani a la plaça Blanes – Jardins de Garrovillas. 
 
PRAT ESPAIS, ha convocat un procediment obert per a l’adjudicació del contracte 
d’execució de les obres corresponents al Projecte de Modificació de Serveis 
afectats, publicant els corresponent anunci de convocatòria en el perfil del 
contractant de l’entitat (www.pratespais.com) en data 5 de febrer de 2.009, en el 
DOUE en data 6 de febrer de 2.009 (enviat el 4 de febrer) i al BOE al 13 de febrer 
de 2.009 
 
Un cop finalitzat, en data 30 de març de 2.009, el termini concedit per a presentar 
les ofertes per les empreses interessades, es va procedir a l’obertura de les 
propostes rebudes de les següents empreses: 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.pratespais.com/


 
 

COPISA 
COPCISA 
MARCO OBRA PÚBLICA, S.A. - VICSAN TORREDEMBARRA, S.A (UTE)  
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
TEYCO, S.L. 
CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. 
EXCOVER, S.A. / CISTERÓ, S.A. (UTE) 
CONSTRUCCIONES PAI, S.A. - ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. (UTE) 
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A 
IMVAUR CONSTRUCCIONES, S.L. - BRUESA CONSTRUCCIÓN, S.A. (UTE) 
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ, S.A. 
GEA 21, S.A. - CONSTRUCCIONES A. FEU, S.A. (UTE) 
FERROVIAL AGROMAN, S.A. 
PROINOSA-GECOINSA (UTE) 
SACYR, S.A.U. 
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 
COMSA, S.A. 
FCC CONSTRUCCION, S.A. 
 
 
Totes les ofertes presentades van ser acceptades a licitació i es va procedir a 
l’obertura de les seves propostes econòmiques i tècniques. 
 
Analitzada les ofertes pels Serveis Tècnics, en data 27 d’abril de 2.009, es va elevar 
a la Mesa de Contractació l’Informe relatiu a la valoració de les ofertes, acordant la 
Mesa proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor de ALDESA 
CONSTRUCCIONES, S.A.- CONSTRUCCIONES PAI, S.A.(UTE) 
 
En data 29 d’abril de 2.009, l’òrgan de contractació va acordar adjudicar 
provisionalment a ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. - CONSTRUCCIONES PAI, S.A. 
la contractació per l’execució de les obres corresponents al Projecte executiu d’un 
aparcament subterrani a la Plaça Blanes del Prat de Llobregat  per un import de 
4.536.882,90 EUROS més l’IVA corresponent, d’acord a la seva oferta. 
 

2.- Acord d’adjudicació definitiva: 
 
Per tot l’exposat, havent transcorregut el termini legalment establert  i havent 
aportat l’adjudicatària la totalitat de la documentació exigida juntament a la 
constitució de la garantia definitiva, per la present acordo adjudicar 
definitivament a ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. - CONSTRUCCIONES PAI, 
S.A. (UTE).  
 
El Prat de Llobregat, a dinou de maig de 2.009 
 
 
 
Rafael Duarte Molina             
Conseller Delegat de Prat Espais, SLU.                          
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