RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI NO SUBJECTE
A REGULACIÓ HARMONITZADA PER ADJUDICAR ELS
SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU DEL TERRENY DE
JOC DEL CAMP MUNICIPAL 2

LLOC

Viladecans

NOM
PROJECTE

MANTENIMENT PREVENTIU DEL
TERRENY DE JOC DEL CAMP
MUNICIPAL 2

DATA

5 de març de 2020

NÚM.
EXPEDIENT

411/19

CARMEN VIDAL TRABALÓN, en la seva condició de gerent de la S.P.M. VILADECANS
QUALITAT, SL (VIQUAL)
EXPOSA

Atès que amb data del 26 de juliol de 2016, l´Ajuntament de Viladecans va a encarregar a
Viladecans Qualitat, S.L., el manteniment de totes les instal·lacions esportives i culturals de
Viladecans, així de tots aquells encàrrecs específics per al servei de la ciutadania, mitjançant
un contracte programa de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladecans i la societat
Viladecans Qualitat, S.L.
Atès que en virtut d’aquest contracte Viladecans Qualitat, S.L. gestiona l’equipament esportiu
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL situat al carrer Ferran i Clua, 19 de Viladecans, fent-se càrrec
del manteniment de tots els elements que hi conté. Aquest equipament conté 2 camps de futbol
11, el CAMP 1 de construcció més antiga i el CAMP 2 de recent construcció.
Atès que dins d’aquesta gestió de l’equipament cal que Viladecans Qualitat, S.L. dugui a terme
el correcte manteniment de tots els elements que hi conté, per a garantir el correcte
funcionament de les activitats que es desenvolupen en aquestes instal·lacions.
Atès que el CAMP 2, de recent construcció, no té un contracte de manteniment del paviment de
joc tal i com té el CAMP 1 (licitat conjuntament amb el canvi de paviment).
A la vista de l’exposat anteriorment, esdevé necessària la incoació d'expedient per a la licitació
en la modalitat que correspongui per a la contractació dels serveis de manteniment preventiu
del paviment de gespa artificial del Camp 2 de l’equipament esportiu Camp Municipal de Futbol
situat al carrer Ferran i Clua, 19 de Viladecans.
Atès que mitjançant resolució de 4 de febrer del 2020 es va acordar l’inici de l’expedient per a
la contractació dels serveis de manteniment preventiu del paviment de gespa artificial del Camp
2 de l’equipament esportiu Camp Municipal de Futbol situat al carrer Ferran i Clua, 19 de
Viladecans.
Atès que s’ha emès informe pel departament tècnic de VIQUAL en el qual es determina el
servei a realitzar i la modalitat més adequada per a la contractació, d'acord amb les
característiques del servei, 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 servei consistent en la prestació dels serveis de manteniment
preventiu del paviment de gespa artificial del Camp 2 de l’equipament esportiu Camp Municipal
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de Futbol situat al carrer Ferran i Clua, 19 de Viladecans, és de QUATRE MIL EUROS (4.000.€) IVA exclòs, i el valor estimat del contracte ascendeix a VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS
(8.800,00.-€) IVA exclòs.
Atès el valor estimat del contracte, esdevé necessari que la seva adjudicació es faci mitjançant
un procediment obert simplificat sumari no subjecte a regulació harmonitzada.
Atès que s‘ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques que serviran de base per al procediment obert d’adjudicació del referit
servei.
Atès que s’ha acreditat que l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa.
Per tot això,
RESOLC
1. Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant
procediment obert simplificat sumari no subjecte a regulació harmonitzada els serveis
de manteniment preventiu del paviment de gespa artificial del Camp 2 de l’equipament
esportiu Camp Municipal de Futbol situat al carrer Ferran i Clua, 19 de Viladecans.
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que ha de regir la contractació del referit servei.
3. Procedir a publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de SPM Viladecans
Qualitat, S.L. integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.
4. Dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests
acords.

Viladecans, a 5 de març de 2020

Sra. Carmen Vidal Trabalón
Gerent
SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.
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