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José Antonio Molina Flores, Gerent de la SPM VILADECANS QUALITAT S.L. 
 

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. 

 

Atès que aquest Programa Municipal d´Actuació estableix, entre d’altres, les accions a 
desenvolupar següents: 

 
 

A) Gestió del manteniment i conservació dels diversos equipaments i 
instal·lacions municipals gestionades per VIQUAL 

B) Gestió dels serveis esportius que es presten als equipaments i fora 
dels mateixos 
B.1. Serveis, programes i activitats esportives: 
B.1.1. Programes esportius 

B.1.2. Gestió de programes i/o activitats encarregades des de diferents 
departaments municipals 
B.1.3 Activitats i esdeveniments puntuals organitzats per l’Ajuntament. 
B.2. Gestió de la cessió d’espais a entitats. 

C) Gestió dels serveis culturals que es presten als equipaments i fora 
dels mateixos 
C.1. Serveis, programes i activitats culturals: 
C.1.1 Programes culturals: ATRIUM arts escèniques, Ateneu de les arts 
C.1.2 Gestió de programes i/o activitats encarregades des de diferents 
departaments municipals 
C.1.3 Activitats i esdeveniments puntuals organitzats per l’Ajuntament 
C.2 Gestió d’espais a entitats. 

D) Gestió integral de la mobilitat 
D.1. Servei d’estacionament regulat 
D.2. Servei de grua municipal 
D.3. Servei del dipòsit municipal de vehicles 

D.4. Servei d’aparcaments de Viladecans 
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D.5. Control d’accés a espais veïnals 
E) Gestió dels espais cedits als departaments municipals per 

esdeveniments 
F) Gestió d’equipaments socials i comunitaris 

 
Atès que en el punt C.1. i els seus apartats es fa referència als programes i activitats 
culturals que es presten als equipaments i fora dels mateixos. 

 

Atès que des del departament de Comunicació d’SPM Viladecans Qualitat, SL. s’han 
establert una sèrie d’accions estratègiques que requereixen d’una anàlisi continuada 
dels usos i les tendències de consum dels clients de la programació estable, amb 
l’objectiu d’augmentar el número de persones que fan ús dels diferents programes 
culturals. 

 

Atès que aquesta anàlisi té com a objectiu servir d’eina de desenvolupament continu en 
el temps d’aquestes accions estratègiques a partir de les dades extretes, ajudant a la 
definició de la política de comunicació d’SPM Viladecans Qualitat, SL, 

 
Atès que els usos i tendències de consum són útils per a la presa de decisions no només 
en l’àmbit estricte de les transaccions econòmiques derivades de l’oferta de programació 
artística estable, influïnt també en les accions de captació de nous públics i activitats 
paral·leles a l’esmentada programació (com poden ser assaigs oberts, funcions per a 
col·lectius educatius, xerrades amb els equips artístics, classes magistrals...). 

 

Atès que també es poden extreure conclusions valuoses per l’assessorament en la 
presa de decisions a nivell de programació artística, polítiques tarifàries, continguts 
artístics, etc. 

 
Atès que des del Departament d’Arts Escèniques d’SPM Viladecans Qualitat, SL. s’han 
posat en marxa diverses accions vinculades l’anàlisi de les dades i tendències d’ús per 
a la captació de nous públics. 

 
 

Atès que aquestes accions impliquen un seguiment continu i una anàlisi diferenciada de 
les dades anteriorment esmentades. 

 

Atès que aquestes accions impliquen tasques integrals en la coordinació i execució. 

 
 

Atès que la societat Viladecans Qualitat, SL no disposa dels recursos propis per a 
desenvolupar correctament els processos i accions vinculades a les activitats 
esmentades, esdevé necessària la contractació d’una empresa per realitzar els 
següents serveis: 

 
Servei d’analítica d’usos i tendències de consum de la programació estable 
d’ATRIUM Viladecans i la gestió d’accions de nous públics de VILADECANS 
QUALITAT, S.L. 

 
 
 

Pressupost Base de Licitació 
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Pressupost base de licitació (duració inicial 2 anys) 120.600€, IVA exclòs 

Possibles pròrrogues (1 any addicional) 60.300€, IVA exclòs 

 
 

Valor estimat del Contracte: 180.900€ 

 

 
Centre de Costs 

 

La imputació per centres de cost és la següent: 

100% al 2110 

 

Per tot això, 
 

RESOLC 
 

1. Que s'iniciï l'expedient per a la contractació del Servei d’analítica d’usos i 
tendències de consum de la programació estable d’ATRIUM Viladecans i la 
gestió d’accions de nous públics de VILADECANS QUALITAT, S.L. 

 
2. Que es procedeixi a la contractació de l’esmentat servei pel procediment que es 

determini en l’informe adjunt a l’expedient. 
 

3. Que s'emeti l’informe pel tècnic que correspongui amb el vist-i-plau dels serveis 
jurídics en el qual s’expressi, el servei a prestar, 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’incorpori a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
servirà de base per a la present licitació de prestació de servei. 

 

5. Que en el moment que l’Òrgan de Contractació aprovi l’expedient es procedeixi a 
l’aprovació de la constitució de la Mesa de contractació per l’adjudicació del citat 
contracte, la qual estarà integrada per: 

 

President/a: Sr. José Antonio Molina Flores, Gerent de VIQUAL, o 
persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Joan Carles López Méndez, Gerent de VIGEM, o persona 
en qui delegui. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del 
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o 
persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Sergio Rodríguez Herrero Tècnic de VIQUAL, o persona 
en qui delegui. 

Secretari/a: Sra. Isabel Marín Garreta, Advocat/da del Departament de 
Serveis jurídics del Grup d’Empreses Municipals 
Viladecans S.L., o persona en qui delegui 
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6. Que es nomeni com a Responsable del Contracte al tècnic, Sr. Sergio Rodríguez 
Herrero. 

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

 
7. Que es doni compte d'aquesta resolució a la Consellera Delegada de la S.P.M. 

VILADECANS QUALITAT, S.L. 

 
 

Viladecans, a data de signatura digital. 
 

Jose Antonio 

 
Firmado digitalmente por 

Jose Antonio Molina Flores 

Molina Flores - DNI - DNI 38439873L (TCAT) 

38439873L (TCAT) Fecha: 2023.02.09 12:25:09 

 
Sr. José Antonio Molina Flores 
GERENT 
S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L. 

 

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
PRESSUPOSTARI 

 
SI 

PRESSUPOST: 120.600,00 € (IVA exclòs) 

DEPARTAMENT FINANCER:  
Albert Diaz Firmado digitalmente 

por Albert Diaz 
Menendez - Menendez - DNI 

DNI 43530574S 43530574S (TCAT) 

(TCAT) 
Fecha: 2023.02.09 

14:05:25 +01'00' 

 
Sr. Albert Diaz 

 

+01'00' 


