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RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ – 
 
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT 
DE GAS NATURAL DE L’EMPRESA MUNICIPAL VILADECANS 
QUALITAT, S.L. 

 

 
 

  

  
ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva condició de Consellera Delegada de la S.P.M. 
VILADECANS QUALITAT, SL (VIQUAL) 

EXPOSA 

Atès que l’any 2016 es van unificar tots els subministraments de gas natural de l’empresa 
municipal VIQUAL amb un únic comercialitzador. 

Atès que l‘actual contracte amb el comercialitzador Neoelectra finalitza el proper 31/12/19. 

Atès que és convenient mantenir la contractació de tots els subministraments de gas natural en 
un únic paquet per aconseguir preus de l’energia més econòmics. 

Atès que les tarifes de gas natural es regeixen per la Llei 34/1998 on es defineixen els peatges, 
canons d’accés, lloguer de comptadors, etc. 

Atès que la empresa municipal té contractes amb tarifes 3.4, 3.3 i 3.2. 

Atès que la despesa anual per aquest concepte és superior als 180.000 €. 

Atès que S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. no disposa de mitjans propis per a prestar 
directament el subministrament de gas natural, esdevé necessària la seva externalització a 
través del procediment que correspongui d’acord amb el que determina la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, com a poder adjudicador no administració pública; 
portant a terme VIQUAL com empresa especialitzada i per mitjans propis i directament el 
control de la prestació del subministrament, de la licitació i adjudicació amb l’assistència tècnica 
del personal de S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. (VIMED), en el seu cas. 

Atès que mitjançant resolució de 26 de setembre de 2019 es va acordar l’inici de l’expedient 
per a la contractació del subministrament de gas natural de VIQUAL.   

Atès que s’ha emès informe pel departament tècnic de VIMED en el qual es determina el 
subministrament a realitzar i la modalitat més adequada per a la contractació, d'acord amb les 
característiques del subministrament, el pressupost de la mateixa, 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.  

En concret, de conformitat amb el que es justifica a l’informe tècnic que obra a l’expedient, el 
pressupost base de licitació del subministrament consistent en la prestació del subministrament 
de gas natural a VIQUAL és de CENT CINQUANTA-UN MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET 
EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (151.267,56€), IVA exclòs, i el valor 
estimat del contracte ascendeix a TRES-CENTS TRENTA-DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-
VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (332.788,63€), IVA exclòs).  
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Atès el valor estimat del contracte, esdevé necessari que la seva adjudicació es faci mitjançant 
un procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.  

Atès que s‘ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
servirà de base per al procediment obert d’adjudicació del referit subministrament. 

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 de subministrament de gas natural a VIQUAL.  
 
Per tot això, 

RESOLC 

1. Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari el 
Subministrament de gas natural de l’empresa municipal Viladecans Qualitat, S.L. 
(exp. núm. 327/19).  

 
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 

que ha de regir la contractació dels referits subministraments.   
 

3. Aprovar la constitució i composició de la Mesa de contractació en els termes continguts 
en l’acord d’inici d’expedient: 

 

Presidente/a: Sra. Carme Vidal Trabalon, Gerente de VIQUAL, o persona en 
quien delegue. 

Vocal: Sra. Rosa Gallardo Romero, Directora del ámbito de servicios a la 
ciudadanía del Ayuntamiento de Viladecans, o persona en quien 
delegue. 

Vocal: Sr. Emilio Galisteo Rodríguez, Gerente de S.P.M. Viladecans 
Mediterrània, S.L., o persona en quien delegue. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, jefe del Departamento Financiero del 
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en quién 
delegue. 

Vocal: Sr. José Antonio Giner Vidal, Técnico de S.P.M. Viladecans 
Mediterrània, S.L., o persona en quien delegue. 

Secretario/a: Sra. Anna Oliva Cuscó, abogada del Departamento de Servicios 
Jurídicos y Cumplimiento Legal del Grup d’Empreses Municipals 
Viladecans S.L., o persona en quien delegue. 

 
4. Procedir a publicar l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del 

contractant de SPM Viladecans Qualitat, 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 23 d’octubre de 2019 
 
 
 
 
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.  
 


