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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ  

D’EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT SUMARI DELS SERVEIS CONSISTENTS GRUES 
COMPLEMENTÀRIES PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE 
LA VIA PUBLICA  

 

 

  

  
Carme Vidal Trabalon,  en la seva condició de Gerent  de S.P.M. Viladecans Qualitat 
SL  

EXPOSA 

Atès que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans en data 30/04/2020 va 
aprovar el Programa Municipal d’Actuació (PAM) 2020.2023 amb SPM Viladecans 
Qualitat SL en que el que s’estableix, entre altres, les següents accions a 
desenvolupar:  
 
E) Gestió integral de la Mobilitat 
 
Atès que la Gestió integral de la Mobilitat inclou la gestió de la retirada de vehicles a la 
via pública per ordre de la Policia Local de Viladecans. 
 
Atès que SPM Viladecans Qualitat no disposa de recursos humans i tècnics adients 
per a la realització d’aquestes tasques de forma correcta durant els 365 dies de l’any. 
 
Vist l’informe tècnic de 11 de desembre de 2020. 
 
Atès que s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules particulars que  serveix de 
base per al present procediment obert  de serveis. 
 
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 contractar 
mitjançant procediment obert simplificat sumari el Servei de Grues 
complementàries per a la retirada de vehicles de la via publica de Viladecans.  

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE GRUES 
COMPLEMENTARIES PELS 
SERVEIS DE RETIRADA DE 
VEHICLES DE LA VIA 
PÚBLICA DE VILADECANS 

DATA 15 de desembre de 2020 
CODI 

PROJECTE 
207.20 
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2.  Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques que ha de regir la contractació de  
 
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.   
 
6. Donar compte d'aquesta resolució a la Consellera Delegada de la S.P.M. 

VILADECANS QUALITAT, S.L.,  Sra. Alicia Valle Cantalejo. 
 
 
 
 
Viladecans, a 15 de desembre de 2020 

 
 
 

 
Sra. Carme Vidal Trabalon  
Gerent 


