ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 2/2021/C0182

ANUNCI
De l’Ajuntament de Viladecans pel qual es fa pública la licitació de la concessió de
domini públic per a la instal·lació, retirada, reubicació, substitució, conservació i
explotació d’elements publicitaris als espais i vies públiques del municipi de
Viladecans.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Viladecans. C/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840
Viladecans (Barcelona), Telef: 936 351 800, Fax: 936374140.
b) Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
c) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/ Departament
d’Assessorament Jurídic.
d) Número d’expedient: ASG/Gestió de patrimoni/2021/22.
2. Obtenció de documentació i informació:
a) Dependència: Àrea de Serveis Generals (Oficina d’Assessorament Jurídic i
Innovació).
b) Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6. 2a. Planta.
c) Localitat i codi postal: Viladecans, 08840.
d) Codi Nuts: ES511.
e) Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8051, 8049, 8071)
f) Fax: 936 374 140
g) Adreça electrònica: contractació@viladecans.cat
h) Adreça d’Internet del perfil del contractant: : www.viladecans.cat (Seu Electrònica / Perfil
del Contractant).
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans&r
eqCode=viewDetail&idCap=5514905

i)

Data límit d’obtenció de documentació i informació: durant un termini mínim de
TRENTA dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Viladecans.

3. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: Concessió administrativa de domini públic.
b) Descripció de l’objecte: Instal·lació, retirada, reubicació, substitució,
conservació i explotació d’elements publicitaris als espais i les vies
públiques del terme municipal de Viladecans.
c) Divisió per lots i número de lots: SI
- Lot 1: Suports d'informació, marquesines i altres elements urbans
d’interès públic.
- Lot 2: Tanques, Cartelleres publicitàries i monopals.
d) CPV: 79341200-8 Serveis de gestió publicitària
4.
a)
b)
c)
d)

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Forma: Concurs.
Criteris d’adjudicació.
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Lot 1: Suports d’informació, marquesines i altres elements urbans:
Criteris d’aplicació automàtica
1) Millor cànon: Fins a 35 punts.
2) Pla de renovació: Millora eficiència energètica: Fins a 10 punts.
3) Mobiliaris nous d’ús exclusiu concessionari o compartit. Fins a 6 punts.
4) Nombre anual de campanyes institucionals. Fins a 5 punts.
5) Compromís relatiu a la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció
al mercat laboral: 5 punts.
6) Pla de renovació: Millora tecnològica. 4 punts.
Criteris amb judici de valor:
1) Memòria de gestió de la concessió. Fins a 20 punts
2) Pla de renovació: Millora Tecnològica. Fins a 10 punts.
3) Organització i gestió de dades. Fins a 5 punts.
Lot 2: Tanques, Cartelleres publicitàries i monopals:
Criteris d’aplicació automàtica
1) Millora en el cànon anual. Fins a 50 punts.
2) Nombre anual de campanyes institucionals. Fins a 24 punts.
3) Pla de renovació: Millora eficiència energètica: Fins a 10 punts.
4) Compromís relatiu a la contractació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral: 6 punts.
Criteris amb judici de valor
1) Memòria de gestió de la concessió. Fins a 10 punts.
5. Cànon de licitació:
a) Un cànon mínim anual de:
e) Lot 1: 60.000,00 € i quedarà fixat definitivament per l’oferta de qui resulti
adjudicatari.
f) Lot 2: 130.000,00 € i quedarà fixat definitivament per l’oferta de qui resulti
adjudicatari.
b) L’import del cànon es revisarà anualment en funció de les variacions de l’IPC de
l’any immediatament anterior i tindrà caràcter acumulatiu. En cas de modificació o
revisió, el cànon s’adequarà proporcionalment als metres quadrats de publicitat
instal·lats cada any
6. Duració de la concessió:
La concessió tindrà una durada de 6 anys, comptadors des de l’adjudicació de la
concessió, no essent possible la seva pròrroga.
7. Garanties:
Una garantia definitiva del 5% del cànon anual d’adjudicació.
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8. Capacitat per a participar en el concurs:
Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya als plecs de
clàusules administratives particulars.
9. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: El dia 15/09/2021, a les 14.00h.
b) Modalitat de presentació: en format electrònic i mitjançant l’eina de Sobre Digital,
accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=
searchCn&idCap=5514905
c) Documentació a presentar: la que es ressenya al plec de clàusules administratives
i condicions d’explotació.
10. Obertura telemàtica de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals.
b) Adreça: C/ de les Sitges núm. 6. 4a planta.
c) Localitat i codi postal: Viladecans, 08840.
d) Data i hora d’obertura telemàtica del sobre digital B: serà publicada en el perfil del
contractant.
e) Data i hora d’obertura telemàtica del sobre digital C: serà publicada en el perfil del
contractant, una vegada emès l’informe tècnic de valoració de les ofertes tècniques
(criteris amb judici de valor).
11. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
12. Altres informacions:
Les que es ressenyen en el plec de clàusules administratives i condicions d’explotació.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica
LA TINENTA D’ALCALDE
COMPRA PÚBLICA

