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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ  

D’EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
 

 
 

 
  

  
 
La Sra. Alicia Valle Cantalejo en la seva condició de Conseller Delegat de S.P.M. 
Viladecans Qualitat SL  

EXPOSA 

 
Atès que mitjançant resolució de data 28 d’agost de 2020 es va acordar l’inici de 
l’expedient per a la contractació de la referida obra. 
 
Atès que s'ha emès informe pel departament tècnic de SPM Viladecans Qualitat SL, 
en el qual es determina el servei a realitzar, la modalitat més adequada per a la 
contractació, d'acord amb les característiques del servei, el pressupost del mateix, i 
s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules tècniques, 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 particulars que  serveix de 
base per al present procediment obert  de servei. 
 
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 procediment obert. 
 
 
Per tot això 

RESOLC 

1.  Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per licitar el contracte 
dels Serveis consistents en el Manteniment Preventiu i Correctiu de les 
instal·lacions elèctriques dels edificis  gestionats per Viladecans Qualitat, S.L. 

 
2.  Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques que ha de regir la contractació dels Serveis consistents 
en el Manteniment Preventiu i Correctiu de les instal·lacions elèctriques dels 
edificis  gestionats per Viladecans Qualitat, S.L. 

 
 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

Serveis consistents en el 
Manteniment Preventiu i 
Correctiu de les instal·lacions 
elèctriques dels edificis  
gestionats per Viladecans 
Qualitat, S.L. 

DATA 14 de setembre de 2020 
CODI 

PROJECTE 
147/20 
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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 i a la plataforma de 

contractació. 
 
5. Dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució 

d'aquests acords.   
 
 
Viladecans, a 14 de setembre de 2020 

 
 
 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo  
Consellera Delegada 
 


