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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ  

D’EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
 

 

 
 

  

  
 
Alicia Valle Cantalejo, en la seva condició de Consellera Delegada de S.P.M. 
Viladecans Grup d’Empreses Municipals SL  

EXPOSA 

Atès que Viladecans Grup d’Empreses Municipals SL, en virtut  dels seus Estatuts, ofereix 
assistència tècnica a  les Empreses Municipals de Viladecans.  
 
Atès que en data 1 de febrer de 2009 es va signar un document en virtut del qual la societat  
SPM Viladecans Mediterrània SL, Viladecans Qualitat SL i Viladecans Renovació Urbana SL,   
va encarregar a la societat VIGEM la prestació de serveis de suport en matèria jurídica, 
recursos humans, econòmics i financers  i desenvolupament de negoci.  En data 2 de gener de 
2020 aquests acords es van prorrogar, per un termini de 10 anys.    
 
Atès que en virtut del  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILADECANS I EL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DELS 
SECTORS CA N’ALEMANY, CAN SABADELL I SERRALL LLARG AL TERME MUNICIPAL 
DE VILADECANS, DELTABCN PER A LA PRESTACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT 
DELS SERVEIS TÈCNICS I JURÍDICS AL CONSORCI de data 27 de abril de 2022 Viladecans 
Grup d’Empreses Municipals SL ofereix serveis jurídics al Consorci  
 
Atès que, per dur a terme l’activitat habitual de les Empreses Municipals de Viladecans, els 
serveis jurídics interns de Viladecans Grup d’Empreses Municipals SL necessiten que 
professionals externs especialitzats en diferents àrees jurídiques donin  suport en moments 
puntuals en els que  per volum de feina, per especialitat o complexitat   de la matèria, aquest 
departament no compta amb recursos humans suficients.  
 
Atès que per  l’activitat dels Serveis jurídics interns de Viladecans Grup d’Empreses Municipals   
SL  es troben  amb assumptes puntuals que requereixen el suport de professionals  
especialitzats en diverses  matèries del dret. 
 
Atès que Viladecans Grup d’Empreses Municipals SL és una empresa del sector públic en 
conseqüència li  son d’aplicació els preceptes de la LCSP relatius a poders adjudicadors, no 
administració pública   així com les IIC aplicables al Grup d'Empreses Municipals de Viladecans 
i per tant les contractació de serveis han de seguir un procediment de licitació que, en ocasions 
no permet satisfer les necessitats de suport o assistència jurídica especialitzada tan àgilment 
com seria convenient. 
 

Atès que s'ha emès informe pel departament tècnic de VILADECANS GRUP 
D’EMPRESES MUNICIPALS S.L., en el qual es determina la necessitat de contractar 
un servei d’assessorament jurídic per recolzar els serveis interns.  
 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

ACORD MARC – serveis 
d’assessorament,  assistència i 
defensa jurídica 

DATA De signatura digital  
CODI 

PROJECTE 
141.22 
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Atès que l’esmentat informe justifica que l’adjudicació d’un acord marc és el 
procediment adequat per a la contractació del servei que es necessita, d'acord amb les 
característiques del contracte, el pressupost dels mateixos, i s’ha incorporat a 
l’expedient el Plec de prescripcions 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 Administratives Particulars i 
el Plec de Prescripcions Tècniques que  serveix de base per al present procediment 
obert per la licitació de serveis. 
 
Atès que s’ha fixa el pressupost base de licitació per a la prestació dels serveis en 
l’import de 210.000 IVA exclòs. 
 
Atès que  en el moment d’iniciar l’adjudicació del contracte basat i en funció de les 
necessitat, s’acreditarà l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa. 
 
 

Per tot això 

RESOLC 

1.  Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per adjudicar acord 
marc de serveis jurídics del grup d’empreses municipals de Viladecans 
mitjançant procediment obert  i tràmit ordinari. 

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

prescripcions tècniques que ha de regir l’acord marc de serveis jurídics del Grup 
d’empreses municipals. 

 
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,  

 
 
 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo  
Consellera Delegada 
 


