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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ 

D’EXPEDIENT CONTRACTACIÓ  MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A  REGULACIÓ 
HARMONITZADA DE SUBMINISTRAMENTS, EN RÈGIM 

DE LLOGUER, DE MATERIAL TÈCNIC D’ESCENARI 
DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS GESTIONATS PER 

VILADECANS QUALITAT SL 
 

 

 

  

  
Alícia Valle Cantalejo,  en la seva condició de Consellera Delegada de S.P.M. 
Viladecans Qualitat SL  

EXPOSA 

Atès que Viladecans Qualitat SL és una societat privada municipal dedicada a la gestió 
de serveis i equipaments en els camps de l’oci esportiu i cultural i de mobilitat. Tal com 
defineix l’objecte social de la societat i així es determina a l’article 2 dels seus estatuts. 
 
Atès que des de Viladecans Qualitat SL, es gestiona la comercialització d’espais tant a 
Atrium Viladecans com al recinte firal del Cubic, o a altres equipaments. 
 
Atès que aquesta comercialització implica sovint haver de gestionar la producció 
tècnica d’esdeveniments d’indole diversa amb empreses, associacions i particulars. 
 
Atès que la gestió de totes aquestes activitats fa necessari el material tècnic d’escenari 
addicional al que li és propi a Viladecans Qualitat SL per a realitzar els  muntatges i la 
producció tècnica de les funcions i esdeveniments que necessiten material específic i 
puntual. 
 
Atès que Viladecans Qualitat SL, no compta amb el material d’escenari necessari 
suficient per a totes les produccions tècniques ha de fer una licitació per adquirir el 
material en regim de lloguer.  
 
Atès que s'ha emès informe pel departament tècnic de VIQUAL amb data de 15 de 
març de 2022, en el qual es determina els bens necessaris, la modalitat més 
adequada per a la contractació, d'acord amb les característiques dels 
subministraments, el pressupost dels mateixos, 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 subministraments. 
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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 no subjecte a regulació harmonitzada el 
subministrament, en règim de lloguer, de material tècnic d’escenari dels 
equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat SL  

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

prescripcions tècniques que ha de regir la contractació de mitjançant procediment 
obert no subjecte a regulació harmonitzada el subministrament, en règim de 
lloguer, de material tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per 
Viladecans Qualitat SL  

 
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 data de signatura digital  

 
 
 

 
Sra. Alícia Valle Cantalejo  
Consellera Delegada 
 


