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

INFORME
RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ D’OFICI DELS ERRORS MATERIALS
ADVERTITS ALS PLEC DE CLÀUSULES QUE REGEIXEN L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ, RETIRADA, REUBICACIÓ, SUBSTITUCIÓ,
CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ D’ELEMENTS PUBLICITARIS AL ESPAIS I VIES PÚBLIQUES
DEL MUNICIPI DE VILADECANS (ASG/Gestió de Patrimoni/2021/22 – 2/2021/C0182)
ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, en sessió de 14 de juliol de 2021, va
adoptar, entre d’altres, els acords següent:
“PRIMER.- INCIAR I TRAMITAR l’expedient administratiu per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, forma concurs, tramitació ordinària, de la concessió de domini públic per a
la instal·lació, retirada, reubicació, substitució, conservació i explotació d’elements
publicitaris als espais i les vies publiques del terme municipal de Viladecans, per un termini
de 6 anys, comptadors des de l’adjudicació, i d’acord amb el detall següent:
-

LOT 1:
públic.

Suports d'informació, marquesines i altres elements urbans d’interès

-

LOT 2: Tanques, Cartelleres publicitàries i monopals.

SEGON.- APROVAR INICIALMENT els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte.”
2. Vist l’informe emès pel tècnic superior del departament d’Assessorament Jurídic, de 29 de
juliol de 2021, en el qual es posa de manifest els errors detectats als Plecs de Clàusules,
segons el qual:
I.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Clàusula 1.1.
A on diu:
“1.Marquesines per a les parades d’autobús, que compten amb espais per a informació
d’ús exclusiu municipal relativa al servei metropolità d’autobusos. El nombre d’unitats
actuals és de quaranta-una (41) i es preveu una ampliació d’un màxim de vint-i-cinc (25)
durant la vigència de la concessió, dotze (12) d’elles de forma immediata”
Hauria de dir:
“1.Marquesines per a les parades d’autobús, que compten amb espais per a informació
d’ús exclusiu municipal relativa al servei metropolità d’autobusos. El nombre d’unitats
actuals és de quaranta-una (41) i es preveu una ampliació d’un màxim de vint (20) durant
la vigència de la concessió, cinc (5) d’elles de forma immediata”
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A on diu:
“3.Columnes d’expressió lliure (CELL), d’ús exclusiu municipal, que compten amb espais
per enganxar cartells lliurement i una zona superior per a informació municipal il·luminada.
Dels cinquanta-vuit (58) existents actualment, 20 compten amb rellotge d’horatemperatura. Es preveu una ampliació al llarg de la concessió del nombre total d’elements
de cinc (5) unitats, dos (2) d’elles amb rellotge d’hora-temperatura.”
Hauria de dir:
“3.Columnes d’expressió lliure (CELL), d’ús exclusiu municipal, que compten amb espais
per enganxar cartells lliurement i una zona superior per a informació municipal il·luminada.
Dels cinquanta-vuit (58) existents actualment, 20 compten amb rellotge d’horatemperatura. Es preveu una ampliació al llarg de la concessió del nombre total d’elements
de deu (10) unitats, tres (3) d’elles amb rellotge d’hora-temperatura.”

II.- PLEC TÈCNIC. LOT 1.
Clàusula 1
A on diu:
“4.Taulells d’anuncis (TAM), d’ús exclusiu municipal per anuncis i informació de les
activitats generals o vinculades als centres on estan situats. (12 cares dobles d’explotació
publicitària).El nombre actual és de vint-i-quatre (24) unitats, i es preveu el increment al
llarg de la concessió d’un màxim de cinc (5) elements.”
Hauria de dir:
“4.Taulells d’anuncis (TAM), d’ús exclusiu municipal per anuncis i informació de les
activitats generals o vinculades als centres on estan situats. El nombre actual és de vint-iquatre (24) unitats, i es preveu el increment al llarg de la concessió d’un màxim de cinc (5)
elements.”
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 109.2. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en el que estableix que les Administracions Públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seus actes.
2. L’adopció d’aquesta resolució és competència de l’Alcalde-President de la Corporació, segons
l’establert a la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic; fent avocació de les competències delegades a la
Junta de Govern Local per Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3658, de data 18 de juny de 2019,
d’acord amb l’establert a l’article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
En base a tot l’anterior, INFORMEM que procedeix aprovar els següents acords:
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PRIMER.- AVOCAR les competències delegades a la Junta de Govern Local, per Decret de l’Alcaldia
núm. 2019/3658 de data 18 de juny de 2019, per a l’adopció de la present resolució administrativa,
d’acord amb l’establert a l’article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local, en la propera sessió que
es celebri.
SEGON.- APROVAR la rectificació d’ofici dels errors material advertits als Plecs de clàusules que
regeixen l’adjudicació de la concessió de domini públic per a la instal·lació, retirada, reubicació,
substitució, conservació i explotació d’elements publicitaris als espais i les vies públiques de
Viladecans, corregint i substituint la redacció per la següent:
I.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Clàusula 1.1.
“1.Marquesines per a les parades d’autobús, que compten amb espais per a informació d’ús
exclusiu municipal relativa al servei metropolità d’autobusos. El nombre d’unitats actuals és de
quaranta-una (41) i es preveu una ampliació d’un màxim de vint (20) durant la vigència de la
concessió, cinc (5) d’elles de forma immediata”
“3.Columnes d’expressió lliure (CELL), d’ús exclusiu municipal, que compten amb espais per
enganxar cartells lliurement i una zona superior per a informació municipal il·luminada. Dels
cinquanta-vuit (58) existents actualment, 20 compten amb rellotge d’hora-temperatura. Es preveu
una ampliació al llarg de la concessió del nombre total d’elements de deu (10) unitats, tres (3)
d’elles amb rellotge d’hora-temperatura.”
II.- PLEC TÈCNIC. LOT 1.
Clàusula 1
Hauria de dir:
“4.Taulells d’anuncis (TAM), d’ús exclusiu municipal per anuncis i informació de les activitats
generals o vinculades als centres on estan situats. El nombre actual és de vint-i-quatre (24)
unitats, i es preveu el increment al llarg de la concessió d’un màxim de cinc (5) elements.”
TERCER.- APROVAR de nou el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regeix la present contractació amb la nova redacció.
QUART.- PUBLICAR aquesta resolució i els plecs amb la nova redacció en el Perfil del contractant
de l’Ajuntament de Viladecans.
El que informem a Viladecans, a la data de la signatura electrònica.
El tècnic superior departament
D’Assessorament Jurídic

Vistiplau
El responsable del departament
d’Assessorament Jurídic
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NOTA DE CONFORMITAT DEL SECRETARI GENERAL
Atès l’informe jurídic que antecedeix, en relació a l’expedient de patrimoni
referenciat en l’encapçalament.
Ateses les competències establertes a la Disposició Addicional 3ª, apartat 8 de la
Llei 9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que les
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès allò disposat a l’article 3, apartat 4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Emeto CONFORMITAT amb l’informe anterior, en la data de signatura electrònica.

