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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ  

D’EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
 

  

  
 
Jose Antonio Molina Flores, en la seva condició de Gerent de S.P.M. VILADECANS  
QUALITAT , S.L. 
 
En relació a la contractació per procediment d’adjudicació directa amb concurrència d’ofertes 
per al servei de redacció dels projectes per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics en les instal·lacions gestionades per la SPM 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, S.L. 
 
Aquest Programa Municipal d´Actuació establia, entre d’altres, les accions a desenvolupar 
següents: 
 
A) Gestió d’equipaments socials i comunitaris. 
B) Gestió dels serveis culturals i esportius que es presten als equipaments. 
 

B.1. Serveis 
B.2. Gestió d’espais a entitats. 
B.3. Activitats puntuals organitzades per l’ajuntament. 
B.4. Explotació de les instal•lacions sota criteris municipals. 
 

C) Gestió del manteniment i conservació dels diversos equipaments i instal•lacions municipals. 
D) Gestió de programes i activitats que no es desenvolupen en cap instal•lació i/o equipament 
municipal. 
 

D.1. Programa i activitats culturals. 
D.2. Programa i activitats esportives. 
 

E) Gestió integral de la Mobilitat 
 
La Gestió integral de la Mobilitat està determinada pel SERVEI PÚBLIC INTEGRAL DE 
MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT A VILADECANS, aprovat pel Ple Municipal de l’Ajuntament 
de Viladecans, en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2012. 
 
 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

REDACCIÓ DELS PROJECTES 
PER LA INSTAL·LACIÓ DE 
PUNTS DE RECÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS EN LES 
INSTAL·LACIONS 
GESTIONADES PER SPM. 
VILADECANS QUALITAT 

DATA De signatura digital  
CODI 

PROJECTE 
22/290 
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Atès que el passat 21 de desembre de 2021 es va aprovar el Real Decreto-Ley 29/2021 per el 
qual s’aprovaven mesures urgents en l’àmbit energètic per el foment de la mobilitat elèctrica, 
l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables. 
 
Atès que a l’article 4 del Real Decreto-Ley 29/2021 es defineixen unes dotacions mínimes de 
recàrrega de vehicles elèctrics en aparcaments d’ús diferent al residencial o aparcament 
existents no adscrits a edificis de més de 20 places. Abans del 1 de gener del 2023, tots 
aquests aparcaments hauran de disposar de, 
 

- Caràcter general: 1 plaça cada 40 places. 
- Administració pública: 1 plaça cada 20 places. 

 
Atès que la S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. realitza la gestió dels aparcaments de Torrent 
Ballester (carrer de Mare de Déu de Sales, 69), Montserratina (carrer Mare de Déu de 
Montserrat, 130), Constitució (carrer Carles Altés, 44) i Ponent (avinguda de Gavà, 85). 
 
Atès que a data 1 de gener de 2023 es preveu establir una zona de baixes emissions al 
municipi de Viladecans on aquests vehicles no podrien accedir ni circular. 
 
Atès que la flota de vehicles industrials actuals de l’S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. està 
totalment obsoleta i es pretén substituït els vehicles per elèctrics els quals s’hauran de 
recarregar en les instal·lacions de l’empresa: Atrium (avinguda de Josep Tarradellas, 17), i 
Podium (carrer de Pompeu Fabra, 5). 
 
Atès que a data 14 d’abril de 2021 es va publicar el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por 
el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla del  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, on es donen 
subvencions pel canvi a vehícles elèctrics i per a la instal·lació de punts de càrrega de vehícles 
elèctrics. 
 
Atès que prèviament a la licitació de les obres d’execució dels punts de recàrrega es considera 
necessari la redacció d’un projecte per la instal·lació dels punts de recàrrega en aquests 
aparcaments. 
 
Atès que actualment la S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. no disposa del personal propi suficient 
per a la realització d’aquests serveis, i que cal contractar una empresa externa per la seva 
execució. 
 
Atès que la societat privada municipal Viladecans Qualitat, S.L. té la condició de poder 
adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de “contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 
26.02.14” ( en endavant LCSP ).  
 
A tal efecte, son d’aplicació les Instruccions Internes de Contractació (IIC) aplicables al Grup 
d'Empreses Municipals de Viladecans, aprovades per l’òrgan competent de la societat en data 
25 de juny de 2018  que estan a disposició dels licitadors al perfil del contractant de l’entitat a la 
següent pàgina web www.vigem.cat. 

 
Atès que les referides IIC s’ajusten al que determina la vigent normativa de contractació pública 
i desenvolupen el règim i processos aplicables  a la contractació de la societat municipal  com a 
poder adjudicador no administració pública  i regulen els requisits i tràmits per procediments de 
contractació en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€  i inferiors a 
40.000.-€ en obres. 

http://www.vigem.cat/
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Per les seves característiques, i atenent a que el pressupost del mateix serà inferior a 40.000.-€ 
exclòs l’IVA en obres, 15.000.-€ en serveis i subministraments, es proposa la contractació del 
mateix pel procediment d’adjudicació directa amb concurrència d’ofertes  adjudicant-se a 
l'oferta que resulti més avantatjosa.    
 
Atès que s'ha emès informe pel departament tècnic de VILADECANS QUALITAT, S.L., en el 
qual es determina els serveis a prestar, la modalitat més adequada per a la contractació, 
d'acord amb les característiques dels treballs, 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 la prestació dels serveis.  
 
Atès que s’ha acreditat 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 contractar mitjançant 
procediment d’adjudicació directe amb concurrència tràmit ordinari, els serveis 
consistents en la redacció dels projectes per a la instal·lació de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics en les instal·lacions gestionades per Viladecans Qualitat SL. 

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

prescripcions tècniques que ha de regir la contractació del serveis consistents en la 
redacció dels projectes per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en 
les instal·lacions gestionades per Viladecans Qualitat SL. 

 
4.  Procedir a publicar l’anunci al perfil del contractant i a la plataforma electrònica de 

contractació de la Generalitat de Catalunya. 
 
5. Dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests 

acords.   
 
Viladecans, 

 
 
 
 
 
 

 
Sr. JOSE ANTONIO MOLINA  
Gerent  
VILADECANS QUALITAT, S.L. 
 


