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

INFORME
RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE
CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, QUE REGIRAN 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, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA.
ANTECEDENTS
En data 12 d’abril de 2021, va finalitzar el termini de la concessió de domini
públic per a la instal·lació i explotació de cartelleres publicitàries i monopals
en diversos espais del municipi de Viladecans, adjudicada a l’empresa BCN
2004 Comunicació Exterior, S.L., essent necessària la tramitació d’un nou
procediment de licitació.
En data 30 de juny de 2021, va finalitzar
el termini 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, adjudicada a l’entitat
JCDecaux España S.L.U; essent necessària la tramitació d’un nou procediment
de licitació.
Han estat elaborats el plec de prescripcions tècniques i els plec de clàusules
administratives particulars que hauran de regir la present concessió de domini
públic, per part del Departament de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic de
l’Àrea d’Espai Públic, i del Departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de
Serveis Generals, respectivament.
S’estableix un cànon anual mínim de:
-

Lot I: Suports d'informació, marquesines i altres elements urbans
d’inters públic: de 60.000,00 € i quedarà fixat definitivament per l’oferta de
qui resulti adjudicatari.

-

Lot II. Tanques, Cartelleres publicitàries i monopals: de 130.000,00 € , i
quedarà fixat definitivament per l’oferta de qui resulti adjudicatari.

El termini de la concessió serà de 6 anys, comptadors des de la data d’adjudicació
de la concessió, no essent possible la seva pròrroga.
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FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (LCSP).
2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’una
concessió administrativa de l’ús privatiu del domini públic, d’acord amb el
que estableixen els articles 201 i 217 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; 59 i
següents del Decret 336/88, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals; i els articles 91 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre de Patrimoni de les administracions públiques.
3. L’article 60.2 del Decret 336/88, de 17 d’octubre estableix que les concessions
s’han d’adjudicar mitjançant concurs, d’acord amb els articles següents i amb la
normativa reguladora de la contractació dels ens locals.
4. La normativa aplicable a la concessió és la continguda en la Llei 33/2003, de 03
de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques; en el Decret 336/88,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; en la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local; en el Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya; i en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
5. L’article 131.2. de la LCSP, que estableix la forma d’adjudicació mitjançant
procediment obert.
6. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
7. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3658, de data 18 de juny de 2019, de
delegació de competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és
competència de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.
En base a tot l’anterior, INFORMEM:
PRIMER.- Que d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, l’inici del
procediment de licitació s’adequa a la normativa vigent en matèria de
patrimoni i contractació pública, i que procedeix la tramitació d’un procediment
obert, forma concurs i tramitació ordinària..
SEGON.- Que procedeix EXPOSAR al públic els plecs de clàusules, durant el
termini de 30 DIES NATURALS, a comptar des de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut dit termini sense haver
estat formulada cap al·legació en contra, s’entendran aprovats definitivament.
TERCER.- Que procedeix PUBLICAR l’anunci de licitació al PERFIL del
CONTRACTANT de l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electrònica
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit
=&keyword=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905,
amb
una
antelació mínima de 30 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
presentació de les proposicions, si bé restarà aplaçat en el supòsit que es
formulessin al·legacions contra l’aprovació inicial dels plecs de clàusules.
QUART.- Que procedeix DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea d’Espai
Públic (direcció de serveis) i a l’Àrea de Serveis Generals (Intervenció General,
Tresoreria i departament de Gestió Econòmica) als efectes que hi corresponguin.
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

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.

Viladecans, en la data de signatura electrònica

