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INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
CONSISTENTS EN LA FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL I 

LES ACCIONS ASSOCIADES DE L’ATENEU DE LES ARTS DE 
VILADECANS PELS CURSOS 2021/2022 I 2022-2023. 

 

 

 
 

  
 

 

 
Na CARMEN VIDAL TRABALÓN, Gerent de VILADECANS QUALITAT, S.L., 
 
 
 
 

EXPOSA 
 
 
 
 

Atès que SPM Viladecans Qualitat SL gestiona diverses instal·lacions, equipaments 
i activitats per encàrrec de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el Programa Marc 
d’Actuació (PMA) 2020-2023. 
 
Atès que entre els equipaments municipals gestionats per VIQUAL es troba l’Ateneu 
de les Arts.  
 
Atès que l’Ateneu de les Arts és un espai per a la formació i sensibilització artística, 
amb voluntat d’esdevenir un espai multidisciplinari, on es puguin trobar totes les 
manifestacions artístiques (teatre, música, dansa, arts, etc). Un espai on es 
comparteixen sabers i experiències per a generar coneixement. Un equipament que 
ha d’acollir una oferta estable i diversa d’activitats formatives i culturals adreçades a 
tota la ciutadania. Un Centre Multidisciplinari on assolir coneixements artístics multi 
nivell d'arts escèniques, dansa, música, d'arts plàstiques i visuals, màgia. Amb 
l'objectiu d'aprendre fent, i amb la vocació de desenvolupar els valors de la 
col·laboració i la cooperació. Un Espai únic dedicat a la creativitat on construir 
coneixement artístic (individual i col·lectiu). A l'Ateneu de les Arts, l'elaboració i la 
recerca de coneixement es desenvolupa amb una vocació de diàleg i companyia, 
fent de l'experiència artística un entorn motivant i de valors, on la creativitat serveix 
com a eina per a la comunicació i la transformació. L'Ateneu de les Arts treballa per 
projectes, això vol dir que al llarg d'un curs s’han d’assolir les eines mínimes 
necessàries per a pujar a un escenari i desenvolupar la creativitat de cada disciplina 
artística dins d'un projecte que s’estrena al públic al final del cada curs lectiu. 
 
Atès que VIQUAL no disposa del personal necessari per realizar les tasques 
educatives esmentades. 
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DATA 
A la data de signatura 

electrònica 
CODI PROJECTE 21/040 



 

INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI CONTROL ACCÉS EDIFICIS PER A LES INSTAL.LACIONS QUE GESTIONA VIQUAL PER 
ENCÀRREC DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS  Pàg. 1 de 1 

Atès que per tal de realitzar aquestes tasques resulta necessària la contractació del 
SERVEI DE FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL I LES ACCIONS 
ASSOCIADES DE L’ATENEU DE LES ARTS DE VILADECANS PELS CURSOS 
2021/2022 I 2022-2023. 

 
 
 
Per tot això, 
 
 
 
 

RESOLC 
 
1. Que s'iniciï l'expedient per a la contractació dels SERVEI DE FORMACIÓ 

ARTÍSTICA I CULTURAL I LES ACCIONS ASSOCIADES DE L’ATENEU DE 
LES ARTS DE VILADECANS PELS CURSOS 2021/2022 I 2022-2023. 

 
2. Que es procedeixi a la contractació dels referits serveis per procediment i tràmit 

que correspongui; d’acord amb el que es determini en l’informe tècnic. 
 
3. Que s'emeti l’informe pel tècnic que correspongui de Viladecans Qualitat, S.L., en 

el qual s’expressi els treballs a realitzar, la modalitat més adequada per a la 
contractació, d'acord amb les característiques del servei, el pressupost del 
mateix, així com qualsevol informació tècnica que es consideri necessària per a 
la licitació. 

 
4.  Que s’incorporin a l’expedient el Plecs de Clàusules Administratives Particulars i  

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que serviran de base per a la 
present licitació  de prestació de serveis. 

 
5. Que es procedeixi a l’aprovació de la constitució de la mesa de contractació per 

l’adjudicació del present contracte, la qual estarà integrada per: 
 

President: Carmen Vidal Trabalón, Gerent de VIQUAL o persona en 
qui delegui 

Vocal: Rosa Gallardo Romero, Directora de l’Àmbit de Serveis a 
la Ciutadania  o persona en qui delegui. 

Vocal:                 Sergio Ramos Cebrián, Director de l’Ateneu de les Arts, 
o persona en qui delegui 

Vocal: Sr. Albert Díaz, Director Financer de Viladecans Grup 
d’Empreses Municipals, S.L., o persona en qui delegui 

Secretari: Isabel Marín Garreta, Lletrada Serveis jurídics de 
Viladecans Grup d’Empreses Municipals S.L., o persona 
en qui delegui. 

 
6.  Que s’acrediti  l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa 

de SIS-CENTS TRENTA-CINC MIL SET-CENTS-VINT EUROS (635.720,00.-€, 

(exempt d’IVA), que resulta del  següent desglossament: 
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Atès que es preveu una vigència inicial de dos (2) anys de contracte, i dues (2 
) possibles pròrrogues d’un any cadascuna, i una possible modificació 
prevista per import màxim del vint per cent (20%) de l’import inicial, el VALOR 
ESTIMAT DEL CONTRACTE serà d’UN MILIÓ TRES-CENTS NORANTA-
VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS (1.398.584,00€) IVA 
exempt, que es desglosen de la següent manera: 
 

PBL 
            
635.720,00  

Possible 1a. Pròrroga 
            
317.860,00  

Possible2a. Pròrroga 
            
317.860,00  

Possible modificació (20% PBL)           127.144,00    

VEC 
         
1.398.584,00  

 
 
7.  Que es doni compte d'aquesta resolució a la Consellera Delegada de Viladecans 

Qualitat, S.L. 

 
 
Viladecans, a la data de signatura electrònica 

 
 
 
Sra.  Carmen Vidal Trabalón 
GERENT 
 
 

EXISTÈNCIA DE 
CRÈDIT 
PRESSUPOSTARI 

 
SI 

PRESSUPOST: Pressupost base de licitació: 635.720,00.-€   
 

Import eventual modificación: 127.144,00€ 
Import eventual 1a.  pròrroga: 317.860,00€ 
Import eventual 2a.  pròrroga: 317.860,00€ 
 
Valor Estimat del contracte: 1.398.584 € (IVA exempt) 
 

DEPARTAMENT 
FINANCER: 
 
 

 
 

Sr. Albert Díaz Menéndez 

 


