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ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS CONSISTENTS EN  
LA REALITZACIÓ DE L’ESPECTACLE 
“MANHATTAN” DE CAFÉ QUIJANO  

 
 

 
  
 

 
 
JOSE ANTONIO MOLINA FLORES, Gerent de VILADECANS QUALITAT, S.L. 
 
Que en relació a l’expedient de contractació dels serveis consistents en la realització 
de l´espectacle “ MANHATTAN” de Café Quijano, per a la seva representació dins la 
programació estable d’Atrium Viladecans, el dia 30 d´abril del 2022. 
 
 

EXPOSA 

 
Atès que en data 08 d´abril del 2022 el Gerent de VIQUAL va acordar l’inici de 
l’expedient de contractació dels SERVEIS CONSISTENTS EN LA REPRESENTACIÓ 
DE L´ESPECTACLE “ MANHATTAN” de Café Quijano, per a la seva representació 
dins la programació estable d’Atrium Viladecans, el dia 30 d´abril del 2022. 

 
Atès l’informe tècnic de data 08 d´abril del 2022, en el que es determina que atès 
l’objecte a contractar i el pressupost de licitació l’expedient es tramitarà d’acord amb el 
procediment negociat sense publicitat que estableix la LCSP. 

 
Atès que es va incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules econòmic administratives i 
de prescripcions tècniques. 

 
Atès que en data 11 d´abril del 2022  l’òrgan de contractació de VIQUAL va acordar 
aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, SERVEIS CONSISTENTS EN LA 
REALITZACIÓ DE L´ESPECTACLE “MANHATTAN”, de Café Quijano (exp. 22.040), 
i va acordar també aprovar definitivament els plecs de clàusules econòmic-
administratives particulars i prescripcions. 
 
Atès que es va convidar a presentar oferta In&Out Producciones, que ostenta els 
drets de representació de l´espectacle “ Manhattan”, de Café Quijano. 
 
Atès que d’acord amb els Plecs, havia de ser objecte de negociació: 
 

❖ La durada de l’espectacle. 
❖ Material tècnic utilitzat per la producció tècnica del concert. 
❖ Sistemes de comunicació i màrqueting de l’esdeveniment. 
❖ Forma de liquidació dels drets d’autor. 

 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 
“ Manhattan” 

DATA 20 d´abril del 2022 
CODI 

PROJECTE 
22.040 
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Atès que In&Out Producciones havia de proposar la forma de liquidació dels drets 
d’autor. 

 
Atès que l’esmentada empresa ha realitzat la següent oferta: 
 

✓ Durada de l’espectacle: 120 minuts 
✓ Envia el rider tècnic on especifica l’equip tècnic utilitzat per la producció del 

concert. 
✓ Sistemes de comunicació i màrqueting de l’esdeveniment: els generals del 

teatre. 
✓ Forma de liquidació dels drets d’autor de l’espectacle: mitjançant SGAE. 

 
Atès que el tècnic que subscriu considera l’esmentada oferta correcta, atès que el 
temps mínim de durada de l’espectacle que es considerava era de 60 minuts i l’oferta 
l’amplia. D’altra banda, els equips tècnics que proposen per la realització del concert 
són adients a les necessitats de producció del mateix. 
 
Atès que s’ha incorporat a l’expedient l’existència de crèdit pressupostari. 
 
 
És per tot això que,  
 

R E S O L C 

 
1er.- ADJUDICAR el contracte de serveis consistents en REPRESENTACIÓ DE 
L’ESPECTACLE “ MANHATTAN” de Café Quijano, dins la programació estable 
d’hivern d’Atrium Viladecans el dia 30 d´abril del 2022 a les 20.00 hores, a favor de 
In&Out Producciones per un import de VINT-I-SIS MIL VUITANTA EUROS 
(26.080,00.-€),  IVA inclòs. 
  
2n.- Que es comuniqui a l’adjudicatari als efectes oportuns i se’l citi per a la signatura 
del contracte. 
 
Viladecans, a 20 d´abril del 2022 
 

 

 

 
 
Sr. José Antonio Molina Flores 
Gerent 
VILADECANS QUALITAT, S.L. 


