INFORME
INICI D’EXPEDIENT CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBIC PER A LA INSTAL·LACIÓ,
CONSERVACIÓ I EPLOTACIÓ D’ELEMENTS PUBLICITARIS ALS ESPAIS I VIES
PÚBIQUES DEL MUNICIPI DE VILADECANS_LOT 2: RETIRADA, REUBICACIÓ,
SUBSTITUCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE TANQUES, CARTELLERES
PUBLICITÀIRES I MONOPALS.
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 11 d’abril de
2011, es va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària 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 (Expt. AEP/AEGI/GP/2010/18), a
favor de l’empresa BCN 2004 Comunicació Exterior, S.L..
Inicialment la dotació de mobiliaris era la següent:
- 7 cartelleres 3,20 x 2,40 m.
- 5 monopals 12,00 x 4,50/5,00 m.
- 13 tanques 8,00 x 3,00 m.
Tanmateix, el Plec de Clàusules administratives preveia un augment màxim del 20% del
nombre de mobiliaris instal·lats prèvia sol·licitud del concessionari. El nombre actual de
mobiliaris instal·lats és el següent:
- 6 cartelleres 3,20 x 2,40 m.
- 6 monopals 12,00 x 4,50/5,00 m.
- 14 tanques 8,00 x 3,00 m. (els darrers mesos s’han desmuntat 4 elements afectats per
diverses obres d’urbanització).
Tots aquests elements es troben en divers estat de conservació però en funcionament.
La clàusula setena del plec de clàusules administratives particulars que va servir de base
per a l’adjudicació del contracte establia el termini de la concessió en 8 anys, comptador
des de la data de formalització del contracte administratu, prorrogable per dos anys més si
cap de les parts manifestés a l’altra, amb tres mesos d’antelació a la fi del contracte la
seva voluntat de resoldre les relacions contractuals. La duració del contracte, incloses les
prorrogues, no podrà ser superior a 10 anys en total.
El contracte va ser signat en data 12 d’abril de 2011, finalitzant la seva vigencia el 12
d’abril de 2021.
Atesa la voluntat municipal de contractar de nou la instal·lació i explotació d’aquests
elements publicitaris i mantenir així aquest rendiment econòmic.
L’objecte de la present concessió de domini públic serà la retirada, reubicació, substitució,
conservació, explotació i gestió de la publicitat de les tanques, cartelleres publicitàries i
monopals previstos en el Plec de prescripcions tècniques.

El Cànon de licitació serà de 130.000.-€ anuals, i quedarà fixat definitivament per l’oferta
de qui resulti adjudicatari.
La concessió de domini públic tindrà una durada de 6 anys, no essent possible la seva
pròrroga.
En base a tot l’anterior, SOL·LICITO :
ÚNIC.- INICIAR procediment per a l’adjudicació de la concessió de domini públic relativa a
la retirada, reubicació, substitució, conservació, explotació i gestió de la publicitat de les
tanques, cartelleres publicitàries i monopals en les vies i espais públics del municipi de
Viladecans, per un termini de 6 anys, no essent possible la seva pròrroga.
El que informo a Viladecans, a la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor
criteri.
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