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ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva condició de Consellera Delegada de 
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L 

EXPOSA 

Atès que les societats privades municipals de l´Ajuntament de Viladecans: Societat 
Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L. (VIMED), Viladecans Grup 
d’Empreses Municipals, S.L. (VIGEM), Viladecans Qualitat, S.L. (VIQUAL) i Viladecans 
Renovació Urbana, S.L. (VIURBANA) es troben subjectes a la legislació mercantil, 
segons disposa l’article 211 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i en concret  segons preveu el 
Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei 
de Societats de Capital han de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria 
obligatòria o potestativa segons el compliment de determinats requisits.  
 
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 del servei contractació 
dels serveis de d´auditoria financera pels exercicis 2020, 2021 i 2022 dels estats i 
comptes anuals de les referides societats privades municipals i d’auditoria jurídica. 
 
Atès que Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L no disposa de mitjans per a 
prestar directament el servei d´auditoria dels comptes anuals i auditoria de les 
societats privades municipals de Viladecans,  esdevé necessari 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 Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L, 
assumint la Societat Privada Grup d´Empreses Municipals, S.L. l’administració directa 
del procediment, actuant per compte propi i de la resta de poders adjudicadors 
interessats. 
 
Atès que mitjançant resolució de data 14 d´octubre del 2020 es va acordar l’inici de 
l’expedient per a la contractació del referit servei per a la contractació per a la 
contractació del servei contractació dels serveis de d´auditoria financera pels exercicis 
2020, 2021 i 2022 dels estats i comptes anuals de les referides societats privades 
municipals i d’auditoria jurídica. 
 
Atès que s'ha emès informe pel departament financer de Viladecans Grup d’Empreses 
Municipals, S.L en el qual es determina el servei a prestar i la modalitat més adequada 
per a la seva contractació, d'acord amb les característiques del servei, el pressupost 
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de la mateixa, 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 simplificat no subjecte a regulació harmonitzada 
i tràmit ordinari per a l’adjudicació del referit contracte de servei. 
  
Atès que s’ha acreditat que l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la 
despesa amb l’emissió d’un certificat per a cadascuna de les Societats Municipals. 
 
Atès que s’ha aprovat la constitució de la Mesa de Contractació per a la licitació i 
adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, del referit contracte de servei. 
 
Per tot això 

RESOLC 

1.  Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
 mitjançant procediment obert simplificat el Servei per a la contractació dels 
 serveis de d´auditoria financera pels exercicis 2020, 2021 i 2022 dels estats i 
 comptes anuals de les referides societats privades municipals i d’auditoria 
 jurídica. 
 
2.  Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques que ha de regir la contractació de dit servei. 
 
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 23 d´octubre del 2020 
 
 
 
 
 
Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO 
Consellera Delegada 
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L 


