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Antoni Sánchez-Fortún Ripoll, cap del Departament de Gestió i manteniment de l’Espai
públic de l’Àrea d’Espai Públic, emet el següent

INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
INICI DE L’EXPEDIENT DE D’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DE LA CONCESSIÓ
SOBRE L’ÚS DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ, CONSERVACIÓ I
EXPLOTACIÓ DE SUPORTS D’INFORMACIÓ, MARQUESINES I ALTRES ELEMENTS
URBANS D’INTERÈS I ÚS PÚBLIC EN LES VIES PÚBLIQUES DE VILADECANS
1. Antecedents i motivació de la necessitat
La Comissió de Govern, en sessió ordinària realitzada el dia 17 de juliol de 2000, acordà
adjudicar, mitjançant procediment obert, forma concurs, el contracte de la Concessió
administrativa sobre l’ús del domini públic per a la instal·lació, conservació i
explotació de suports d’informació, marquesines i altres elements urbans d’interès i
ús públics en les vies públiques de Viladecans, (Exp. CA-1/2000), en favor de l’empresa
CEMUSA (Corporación Europea de Mobiliario Urbano, S.A.), per un període de 14 anys,
comptadors des de l’2 de gener de 2001 fins al 1 de gener de 2015. Finalitzat el període de
duració del contracte, es podia prorrogar, com a màxim fins a dos pròrrogues més, per
dos anys cadascuna d’elles.
La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el dia 02 de març de 2015 adoptà, entre
d’altres, l’aprovació de la primera pròrroga del contracte de la Concessió administrativa
sobre l’ús del domini públic per a la instal·lació, conservació i explotació de suports
d’informació, marquesines i altres elements urbans d’interès i ús públic en les vies
públiques de Viladecans, adjudicat a l’empresa CEMUSA, per un termini de 2 anys,
comptadors a partir del 2 de gener de 2015, fins a l’1 de gener de 2017.
La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el dia 27 de març de 2017 adoptà, entre
d’altres, l’aprovació de la segona pròrroga del contracte de la Concessió administrativa
sobre l’ús del domini públic per a la instal·lació, conservació i explotació de suports
d’informació, marquesines i altres elements urbans d’interès i ús públic en les vies
públiques de Viladecans, adjudicat a l’empresa CEMUSA, per un termini de 2 anys,
comptadors a partir del 2 de gener de 2017, fins a l’1 de gener de 2019.
La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el dia 15 de novembre de 2017, va aprovar
entre d’altres, l’autorització de la cessió de la concessió de domini públic adjudicada a
l’empresa Corporación Europea de Molibiliario Urbano, SA (CEMUSA), a favor de l’empresa
El Mobiliario Urbano, S.L.U. (EMU). Mitjançant instància, registre d’entrada número
2018000328, de 08 de gener de 2018, van aportar l’escriptura pública acreditativa de la
cessió.

En data 01 d’octubre de 2018, registre d’entrada núm. 2018019763, van comunicar a
l’Ajuntament de Viladecans el canvi de denominació de l’entitat El Mobiliario Urbano,
S.L.U., que es va passar a denominar JCDecaux España S.L.U., mantenint el mateix NIF i
aportant la documentació corresponent.
La Junta de Govern Local, en la sessió realitzada el dia 16 de desembre de 2020, adoptà,
entre d’altres, la continuïtat dels efectes de la Concessió administrativa sobre l’ús del
domini públic per a la instal·lació, conservació i explotació de suports d’informació,
marquesines i altres elements urbans d’interès i ús públic en les vies públiques de
Viladecans a l’entitat JCDecaux España S.L.U, per un termini de 2 anys, comptadors des
del dia 2 de gener de 2019 fins l’1 de gener de 2021, i acordar una ampliació màxima de la
continuïtat dels efectes, excepte manifestació en contra del contractista, per 6 mesos
addicionals, essent aquest el termini necessari per a la licitació contractual, sense que els
efectes de la concessió puguin anar més enllà del dia 30 de juny de 2021.
En la mateixa sessió es va acordar la reversió a l’Ajuntament de Viladecans de la
totalitat del mobiliari objecte del contracte, declarant la titularitat a favor de l’Ajuntament
de tots els elements actualment instal·lats, tant els que porten publicitat, com aquells que
per la seva elevada tecnologia de funcionament requereixin d’un programa de manteniment
aliè a l’ajuntament i acceptant la cessió de tots els elements quina titularitat correspongués
al contractista.
La situació resultant de tot aquest procés és que l’Ajuntament de Viladecans és actualment
titular dels següents mobiliaris, una part dedicats parcialment o total a l’explotació de
publicitat i l’altra a serveis exclusivament municipals:
- 41 Marquesines per a les parades d’autobús (35), que compten amb espais per a
informació d’ús exclusiu municipal relativa al servei metropolità d’autobusos.
- 100 Panells lluminosos d’informació (OPPI), que compten amb espais reservats en
exclusiva per al concessionari per a l’explotació publicitària i espais per a informació
municipal. El nombre d’elements actuals és de 100 elements, trenta-nou (39) associats a
marquesina d’autobús i seixanta-un (61) exempts. (136 cares d’explotació publicitària).
- 58 Columnes d’expressió lliure (CELL), d’ús exclusiu municipal, que compten amb espais
per enganxar cartells lliurement i una zona superior il·luminada per a informació
municipal. Dels cinquanta-vuit (58) existents actualment, 20 compten amb rellotge d’horatemperatura.
- 24 Taulells d’anuncis municipals (TAM), d’ús exclusiu municipal per anuncis i informació
de les activitats generals o vinculades als centres on estan situats.
- 12 Panells de benvinguda a Viladecans, que contenen una cara d’informació municipal –
la confrontada a la circulació de vehicles- i una cara de publicitat (format doble oppi).
- 2 Panells electrònics (LED), d’ús exclusiu municipal per informació dinàmica al ciutadà.
- 99 conjunts de senyalització direccional, d’ús exclusiu municipal per informació
d’orientació als conductors.
De la relació precedent se’n desprèn que la majoria de mobiliaris -147 de 247- són per a ús
o servei exclusivament públic, mobiliari ha de ser mantingut en bones condicions d’ús i
conservació. La concessió està configurada com a contrapartida al dret d’explotació
publicitària de part d’aquest elements (100), ja que l’Ajuntament de Viladecans no compta
amb els recursos suficients i adequats per fer-ho directament.
D’altra banda, es preveu també una millora i actualització dels mobiliaris actuals i la
instal·lació de nous elements, tant d’ús de la concessionària com d’ús públic exclusivament.

2. Objecte del contracte i justificació de la no divisió en lots
2.1 És objecte del present contracte la concessió administrativa de l’ús del domini públic per
a la instal·lació, conservació i explotació de suports d’informació i publicitaris, marquesines i
altres elements urbans d’interès i ús públic en els espais i les vies públiques del terme
municipal de Viladecans, l’explotació publicitària dels elements de mobiliari específics (oppis
i panells de benvinguda), i el subministrament, la conservació, reparació, manteniment i
gestió d’aquests elements i els seus continguts en marquesines i en els altres elements
urbans d’interès i ús públic descrits en el Plec de Prescripcions Tècniques, segons les
especificacions descrites en aquest Plec en quant a:
- Gestió del mobiliari i continguts de la informació municipal.
- Dret d’explotació publicitària.
- Conservació, manteniment, neteja i reparació.
- Subministrament i instal·lació (i desmuntatge si escau) de mobiliari.
- Control de la gestió i de la qualitat de la concessió.
2.2 De conformitat amb l’article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), no es considera adient la divisió del contracte en lots,
tant per raó de la seva estructura –l’explotació publicitària finança la instal·lació, conservació
i gestió dels elements municipals-, fet que faria inviable econòmicament la contractació per
paquets separats de mobiliari.
3. Vigència de la concessió
El termini d’execució del contracte s’estableix en sis anys (6) a partir de la data de
signatura del contracte de concessió, prorrogables per dos anys (2) més com a màxim
previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals. Aquest informe s'emetrà amb un
trimestre d’antelació a la finalització del contracte, sempre que no s'hagi produït denúncia
del mateix per cap de les dues parts en les condicions establertes a Plec de Prescripcions
Tècniques..
4. Cànon de la concessió
S’estableix com a cànon anual la quantitat de Seixanta mil euros (60.000 €). Aquest import
té caràcter de mínim i els licitadors faran les seves ofertes a l’alça. En qualsevol cas, el
cànon anual quedarà fixat definitivament per l’oferta del que en resulti adjudicatari.
Aquesta aportació es revisarà anualment en funció de les variacions de I’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.
Aniran al càrrec del concessionari les despeses de gestió, manteniment, conservació i
reparació de tot el mobiliari així com les de la instal·lació dels nous elements, inclosos els
tràmits de legalització de les instal·lacions elèctriques il·luminades, mentre que els consums
d’electricitat aniran a càrrec de l’ajuntament.
5. Solvència Tècnica o Professional
La justificació de la solvència tècnica o professional, de conformitat amb el que disposa
l’article 74 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ,
s"acreditarà mitjançant la presentació dels documents següents:
a) Les titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de direcció
de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.

b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i beneficiaris públics o privats deIs mateixos. Aquesta relació
s’acompanyarà dels corresponents certificats de bona execució, acreditatius dels
subministraments i serveis prestats expedits per l’òrgan de l’entitat del sector públic.
Una descripció de l’equip tècnic i unitats tècniques participants en el contracte, estiguin
o no integrats directament en l’empresa del contractista, especialment dels
responsables del control de qualitat.
Una declaració que indiqui el promig anual de personal i plantilla de personal directiu
durant els últims tres anys.
Una declaració de les mesures adoptades pels empresaris per a controlar la qualitat,
així com deIs mitjans d'estudi i d'investigació de que disposin.
Per garantir la qualitat organitzativa i la correcta gestió mediambiental les empreses
licitadores hauran d’acreditar que disposen, com a mínim, de les acreditacions següents
o equivalents:
- ISO 9001:2015 Sistemes de Gestió de la Qualitat
- ISO 14001:2015 Sistemas de gestió ambiental, o EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme)
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que se disposarà per a
l’execució dels treballs o prestacions, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent quan li sigui requerida per l’òrgan de contractació.
Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.

6. Criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes
Els elements de valoració ponderats que es proposen per avaluar les ofertes presentades,
són els següents:
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR.

Fins a 35 punts

A) MEMÒRIA DE GESTIÓ DE LA CONCESSIÓ_______________________de 0 a 20 punts
Coherència i qualitat de l’oferta. Presentació clara i concreta de l’organització i planificació
dels serveis. Descripció del procés de gestió proposada pel licitador per a l’execució del
servei objecte de la concessió en quant al pla d’instal·lació, conservació, manteniment i
neteja. El licitador presentarà una descripció justificada del procés d’execució del servei que
proposa, especificant les millores respecte al Plec en quant a:
El Pla d’instal·lació dels nous elements.
Els serveis de reparació i substitució dels elements deteriorats.
El pla de neteja, conservació e inspecció de tot el mobiliari.
La dotació de mitjans humans i materials que utilitzarà el contractista.
Proposta de gestió de residus.
S’identificaran els recursos que es destinaran a la concessió i la metodologia que s’utilitzarà
per a la seva execució, així com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada
sobre el procediment descrit al Plec de prescripcions tècniques. Aquestes millores no
comportaran cap cost addicional per a l’Ajuntament.

Es valorarà la idoneïtat de la metodologia proposada, el coneixement de la realitat
municipal, el grau de detall i coherència de la proposta considerant la seva adequació al
servei, implementació i beneficis:
Metodologia adient, ben detallada i estructurada, recursos molt
adequats i millores de gran benefici.

de 10,01 a 20,00 punts

Metodologia bàsica i poc detallada. Recursos suficients i millores
poc significatives.

de 5,01 a 10,00 punts

Metodologia no adient i / o incomplerta. Recursos insuficients.
Sense millores remarcables.

de 0,00 a 5,00 punts

Per a la valoració de les ofertes es presentarà una memòria ordenada segons els punts
anteriors, amb una extensió màxima de 15 planes (Arial mida 10), on s’especifiquin i
justifiquin tant els treballs relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques com les millores
que es proposen, valorades econòmicament i amb el calendari d’execució.
S’ha d’incloure de forma obligatòria una taula resum de freqüències de treball i fer constar,
entre d’altres, les següents dades:
- Nombre d’operaris que formaran els equips fixes i el personal ocasional, si s’escau, així
com la seva categoria professional.
- Nombre i característiques dels vehicles destinats al contracte.
- Nombre i característiques de maquinaria i utillatge en general.
B) PLA DE RENOVACIÓ: MILLORA TECNOLÒGICA___________________de 0 a 10 punts
El licitador proposarà el pla de millora de la tecnologia dels 2 panells de informació dinàmica
(LED) existents.
Es valorarà de forma integrada el compromís de substitució de la tecnologia actual dins de
la envolvent actual o amb un element nou proposat pel licitador i de funcionalitat equivalent,
la millora tant del suport de la informació (pantalla) com del sistema de comunicació amb els
serveis de Comunicació de l’Ajuntament, així com la versatilitat del programari (software)
d’utilització.
Proposta innovadora, amb substitució per un element nou d’última
tecnologia (mur LED) de dimensions equivalents o superiors, amb
software de gestió multicanal i transmissió de dades basat en
tecnologia 5G.

de 5,01 a 10,00 punts

Millora integral –pantalla, sistema comunicació, software de gestiódels elements existents.

de 2,01 a 5,00 punts

Millores parcials –pantalla, sistema de comunicació, software de
gestió- dels elements existents.

de 0,00 a 2,00 punts

Per poder valorar les ofertes, es justificaran tècnicament les millores, es valoraran
econòmicament i es detallarà el pla de renovació i els terminis d’execució.
C) ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE DADES ___________________________ de 0 a 5 punts
C.1 Redacció del inventari digital dels mobiliaris en un sistema exportable al sistema
d’informació Geogràfica (SIG) municipal. En especial es tindrà en compte l’actualització i
millora del inventari actual, així com la confecció dels plànols que reflecteixin l’emplaçament
de cada un d’ells, estructurats per tipus.............................................................Fins a 3 punts

C.2 Millores en la recepció i transmissió d’informació per a un correcte funcionament i
gestió del servei, basades en noves tecnologies amb els serveis tècnics municipals.
Comunicats, periodicitats. També tenir en compte aquelles plataformes que permeten, a
partir de la informació facilitada pels inventaris descrits en l’apartat anterior, gestionar el dia
a dia de les incidències i encàrrecs de feina de forma intuïtiva i fàcil.................Fins a 2 punts
CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA

Fins a 65 punts

D) OFERTA ECONÒMICA: MILLORA DEL CÀNON___________________ de 0 a 35 punts
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el cànon mínim establert al Plec.
L’oferta que presenti el cànon més alt obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes
seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent fórmula:
Puntuació = Cànon oferta valorada x 35
Cànon millor oferta
E) PLA DE RENOVACIÓ: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA_________de 0 a 10 punts
El licitador proposarà el pla de renovació - actualització dels mobiliaris existents amb
enllumenat (oppis, panells de benvinguda, cells i panells LED), que inclogui el canvi d’equips
i lluminàries dels elements per fer-los més eficients energèticament.
Es valorarà la millora global en quant al consum elèctric:
Reducció del consum superior al 50%

de 6,01 a 10,00 punts

Reducció del consum del 26% al 50%

de 3,01 a 6,00 punts

Reducció del consum fins al 25%

de 0,00 a 3,00 punts

Per poder valorar les ofertes, es justificaran tècnicament les millores, es valoraran
econòmicament i es detallarà el pla de renovació i els terminis d’execució.
F) MOBILIARIS NOUS D’ÚS EXCLUSIU CONCESSIONARI O COMPARTIT_de 0 a 6 punts
Es valorarà en menor nombre de nous mobiliaris d’ús exclusiu per part del concessionari o
compartit amb l’ús municipal (oppi).
El licitador que ofereixi el menor nombre de nous elements obtindrà 6 punts. El licitador que
ofereixi el mateix nombre de mobiliaris establert al Plec (25) obtindrà 0 punts. La resta
d’ofertes es valoraran de forma proporcional.
G) PLA DE RENOVACIÓ: MILLORA TECNOLÒGICA___________________ de 0 a 4 punts
El licitador proposarà el pla de millora de la tecnologia de les columnes d’expressió lliure
(CELL).
Es valorarà la substitució del rellotge hora – temperatura per un sistema més fiable que el
actual en els 20 elements existents.
Substitució del rellotge hora - temperatura en les 20 columnes
existents

4,00 punts

Per poder valorar les ofertes, es justificaran tècnicament les millores, es valoraran
econòmicament i es detallarà el pla de renovació i els terminis d’execució.

G) NOMBRE ANUAL DE CAMPANYES INSTITUCIONALS_______________de 0 a 5 punts
El licitador proposarà un nombre anual de campanyes institucionals al seu càrrec, tant en la
col·locació com en la producció dels cartells, en els mobiliaris d’ús compartit (oppi), a partir
del disseny gràfic proporcionat per l’Ajuntament.
Es valorarà el nombre de campanyes de la següent forma:
De 6 a 10 campanyes anuals

de 2,01 a 5,00 punts

De 3 a 5 campanyes anuals

de 1,01 a 2,00 punts

Fins a 2 campanyes anuals

de 0,00 a 1,00 punts

H) MILLORA RELATIVA AL COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB
DIFICULTATS PARTICULARS D’INSERCIÓ AL MERCAT LABORAL____________5 punts
En aquest apartat es valorarà el compromís per part dels licitadors de contractar persones
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral per a l’execució de les obres objecte
del contracte, que formin part d’alguns dels col·lectius següents, de conformitat amb la
Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament
de Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública responsable, aprovada
per acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 27 de juny de 2016:
• Persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesos-; persones més grans de
45 anys; persones en situació d'atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per
desocupació i no tenen dret a cap altra prestació;
• Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (RGC).
• Persones joves menors de 30 anys.
• Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de
violència domèstica.
• Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d'institucions de protecció de
menors.
• Interns de centres penitenciaris que la seva situació els permeti accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones ex recluses durant els 12 mesos posteriors a
la seva sortida.
• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que és trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
• Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania (RGC), però que es
trobin, segons el parer dels serveis públics competents, en situació o en risc d'exclusió
social. (Per exemple: mare o pare de família monoparental amb recursos reduïts;
persones de famílies desnonades i persones sense sostre; persones immigrants
extracomunitàries en situació regular; persones en situació d'atur amb tots els membres
de la unitat familiar en situació de desocupació; persones que hagin exercit la prostitució;
persones transsexuals; i persones discriminades per raó de la seva orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere; o altres col·lectius similars).
Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal necessàries
per realitzar les tasques objecte del contracte i hauran de ser ocupades en la plantilla que
executi el contracte, com a mínim, en les mateixes condicions laborals i de subjecció al
conveni sectorial o d’empresa que la resta del personal de la plantilla.

En cas que s’ofereixi el compromís de contractació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral s’atorgaran els 5 punts. La no presentació de millores en aquest
apartat obtindrà la puntuació de 0 punts.
L’ incompliment d’aquest compromís comportarà la imposició d’una penalitat establerta al
plec administratiu.
7. Assegurances del contracte
El concessionari està obligat a subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la
Responsabilitat Civil de tots els accidents, danys o perjudicis que puguin sorgir, ocasionats
directament per les instal·lacions o pels treballs que es realitzin com a conseqüència de la
prestació del servei d’una quantia mínima de 1.000.000 € (un milió d’euros) per sinistre i un
sub-límit mínim per víctima de 330.000 € (tres-cents trenta mil euros).
La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de
responsabilitat civil en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i a les
instal·lacions, d’acord amb la normativa legal aplicable. Hi restaran cobertes, especialment,
els riscos indemnitzables de possibles accidents derivats de l’execució del servei, d’acord
amb la normativa legal aplicable.
8. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses són les que tot seguit s’indiquen:
9.1 Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors i
treballadores adscrites a l’execució del contracte.
Qualsevol contractació o subcontractació de les obres o treballs objecte del contracte
haurà de respectar, com a mínim i en tot moment, el nivell salarial i les condicions generals
establertes en el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador
o treballadora adscrit al contracte, sense perjudici que aquestes condicions puguin ésser
millorades en el conveni col·lectiu d'empresa que pugui resultar d'aplicació, o les condicions
ad personam que corresponguin individualment als treballadors i treballadores.
No es podrà produir la inaplicació del conveni en virtut d'allò disposat als articles 82 i 41 de
L'Estatut dels Treballadors, excepte en els casos d'acord entre la representació dels
treballadors i treballadores i la representació de l'empresa.
9.2 Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball, incloses les mesures
necessàries davant la pandèmia del COVID-19.
9.3 El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució de les
obres objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics sobre l’entorn,
fer una correcta gestió dels residus i dels embalatges, del consum d’energia i altres
mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
9.4 Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
b) No realitzar accions que posin en risc el interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.
Aquestes condicions es configuren com a obligacions essencials del contracte, i són
d’obligat compliment per part de les empreses adjudicatàries.
d)

9. Criteris Socials
Atesa la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de
l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública
responsable, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada en data
27 de juny de 2016.
Atesa la pauta 20a de la Instrucció, que estableix que l’òrgan de contractació i els serveis
tècnics responsables de l’execució del contracte podran considerar que les característiques
del contracte no resulten adequades per incorporar totes o algunes de les clàusules sobre
criteris d’adjudicació o condicions d’execució, o que difereixin dels percentatges o
ponderacions que s’estableixen a la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la
contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans.
Atès que la pauta 20a estableix també que en aquests casos l’òrgan de contractació haurà
de justificar-ho degudament en l’expedient, expressant quines condicions o criteris no poden
aplicar-se al supòsit concret i que l’informe tècnic justificatiu haurà de constar a l’expedient.
Atès que l’objecte del contracte són serv eis de manteniment i de gestió d’elements de
suport de publicitat, amb un grau d’especialització imprescindible en cada una de les feines i
que es tracta d’un contracte l’execució del qual és assequible a petites i mitjanes empreses,
es considera que pot ser realitzat per qualsevol col·lectiu de persones amb dificultats
particulars d’inserció al mercat laboral a excepció de:
• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones amb paràlisi
cerebral, persones amb trastorn mental o amb discapacitat intel·lectual amb un grau de
discapacitat reconeguda igual o superior al 33%; i persones amb discapacitat física o
sensorial amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%.
Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal necessàries
per realitzar les tasques objecte del contracte, com a mínim, en les mateixes condicions
laborals i de subjecció al conveni sectorial o d’empresa que la resta del personal de la
plantilla.
Es proposa l’establiment del criteri de tipus social per a la valoració de les ofertes, que es
troba detallat en l’apartat de criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes següent:
H) MILLORA RELATIVA AL COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB
DIFICULTATS PARTICULARS D’INSERCIÓ AL MERCAT LABORAL____________ 5 punts

D’altra banda es proposa que no sigui d’obligat compliment el fet que l'empresa
adjudicatària haurà de subcontractar almenys un 5% del pressupost d'adjudicació amb
Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d'Inserció, ni que s’estableixi com a criteri
de valoració, tota vegada que no es aplicable en aquest contracte per no tenir coneixement
de l’existència d’aquest tipus d’entitats que operin en el sector objecte del contracte.
10. Penalitats específiques aplicables al contractista en cas d’incompliment
Les demores, incompliments i compliments defectuosos en relació als serveis que siguin
imputables al contractista en el desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats
conforme al que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars, qualificant-se de
la forma següent:
a) Lleus.
b) Greus.
c) Molt greus.
L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments
defectuosos serà l’Alcalde-President de l’Ajuntament. Els licitadors accepten expressament
que puguin ser penalitzats per incórrer en demores, incompliments i compliments
defectuosos amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a 300,00 euros.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions d’import comprès entre 300,00 euros i
600,00 euros.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions d’import comprès entre 600,00 euros i
900,00 euros.
L’Ajuntament de Viladecans podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per
la imposició de les penalitats establertes.
10.1 Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a lleus
Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista que sense estar tipificats amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les
condicions establertes en el present plec de clàusules administratives, en els plecs de
prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes,
implicant una deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte
del contracte.
En tot cas, es consideraran lleus:
a) La interrupció del servei, concurrent causa justificada sense donar immediat avís a
l’Ajuntament.
b) Retards reiterats en la prestació dels serveis (més de tres advertències escrites de
l’Ajuntament).
c) Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestació dels serveis.
d) No utilització dels mitjans oferts en la proposta.
10.2 Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a greus
Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables
al contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del
servei objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les
clàusules del present plec.
En tot cas, es consideren faltes greus:
a) La reiteració per part del contractista, d’actes que donin lloc a penalitats qualificades
com a lleus.

b) La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els serveis.
c) L’ incompliment dels compromisos assumits pel contractista.
d) En general, totes les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables
al contractista o irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d'acord amb
les condicions fixades en el present plec de clàusules, en els plecs de prescripcions
tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes.
10.3 Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a molt greus
Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució del compliment del contracte que
posi en perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos de l’Ajuntament, quan justifiqui
la resolució del contracte.
Expressament es qualifiquen com a molt greus la transmissió de la titularitat del contracte o
part del mateix sense complir allò disposat en aquest el plec i en els articles 215 i
concordants de la LCSP.
En tot cas es consideraran molt greus:
a) La reiteració o reincidència en la comissió d’actes que donin lloc a penalitats
qualificades de greus.
b) L’ incompliment de les condicions especials d’execució que s’estableixen.
c) L’ incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
d) L’ incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball, en el seu cas.
e) L’ incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments,
prevista en el present plec.
f) Desobediència reiterada de les ordres escrites emeses per l’Ajuntament relatives a la
prestació dels serveis.
g) La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada per qualsevol
persona adscrita a la prestació de serveis del contracte, contra els funcionaris
habilitats per al servei d’inspecció o els ciutadans afectats pel servei.
h) Les greus pertorbacions del servei consistent en la falta o deficient prestació que es
fixi com a mínims en el plec de prescripcions tècniques.
i) L’ incompliment greu de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
L’Administració, a més de les causes establertes a la legislació vigent, podrà resoldre el
contracte amb incautació de la fiança per les causes següents:
- Substitució d’un o varis membres de l’equip que faci impossible o dificulti l’execució del
treball.
- Per incompliment de les instruccions del facultatiu de l’administració o dels seus
col·laboradors.
- La Junta de Govern Local, previ informe degudament raonat del tècnic responsable de la
supervisió del servei i amb el vistiplau del president de l’Àrea, podrà resoldre el contracte
en el termini de 20 dies d’haver començat, quan s’acrediti la manca d’experiència de
l’equip o llur inadequació per a l’execució dels treballs.

En base a tot el que s’ha exposat, S’INFORMA FAVORABLEMENT I SE SOL·LICITA:
ÚNIC.- INICIAR procediment de licitació del concurs de la CONCESSIÓ SOBRE L’ÚS DEL
DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE
SUPORTS D’INFORMACIÓ, MARQUESINES I ALTRES ELEMENTS URBANS D’INTERÈS
I ÚS PÚBLIC EN LES VIES PÚBLIQUES DE VILADECANS, per un termini de 6 anys
prorrogables per 2 anys més, d’acord amb les especificacions tècniques que es detallen al
Plec de Prescripcions Tècniques i en les condicions establertes en el present informe.
El que s’informa a Viladecans, a la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor
criteri.
Procedeix:

Antoni Sánchez-Fortún Ripoll

José Antonio Molina Flores

Cap del Departament de
Gestió i Manteniment de l’Espai públic

Director de l’Àrea d’Espai públic

