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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ  

D’EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE 
PLANIFICACIÓ, DINAMITZACIÓ I ELABORACIÓ DE 
CONTINGUTS DE XARXES SOCIALS I COMMUNITY 

MANAGER DE VILADECANS QUALITAT SL  
 

 
 

 

  

  
 
ALICIA VALLE CANTALEJO,  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 les activitats d’aquests equipaments i serveis tenen la necessitat de ser 
difosos pel coneixement dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès que per poder realitzar aquesta comunicació és necessari establir una 
comunicació en l’entorn digital, planificada, organitzada i executada d’acord als 
objectius de difusió i imatge corporativa determinats pel departament de Comunicació 
de Viladecans Qualitat, SL. 
 
Atès que actualment la comunicació en l’entorn digital s’està gestionant directament 
des del departament de Comunicació  Viladecans Qualitat, SL. amb suport puntual 
d’altres departaments. 
 
Atès que durant l’any 2022 està prevista la gestió de nous serveis i activitats, 
principalment en l’àrea de mobilitat,  i també la represa d’activitats i serveis en l’àrea 
esportiva de Viladecans Qualitat, SL. 
 
Atès que és necessari un servei que unifiqui i ofereixi una millora en la forma en què 
actualment Viladecans Qualitat, SL es comunica a les xarxes socials. 
 
Atès que Viladecans Qualitat SL no disposa de recursos humans i tècnics adients per 
a la realització d’aquestes tasques de forma correcta.  
 
Atès que mitjançant resolució de data 1 d’abril de 2022 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 VIQUAL, en el qual es 
determina el servei a realitzar, la modalitat més adequada per a la contractació, 
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d'acord amb les característiques de l’obra, el pressupost 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  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  i tràmit ordinari els serveis de planificació, 
dinamització i elaboració de continguts de xarxes socials i community manager 
de Viladecans Qualitat SL. 

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

prescripcions tècniques que ha de regir la contractació de serveis de planificació, 
dinamització i elaboració de continguts de xarxes socials i community manager 
de 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. Alicia Valle Cantalejo  
Consellera Delegada 
 


