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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONCURS PER A
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE L´ÚS DEL DOMINI PÚBLIC PER A
INSTAL·LACIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA DE SUPORTS
INFORMACIÓ, MARQUESINES I ALTRES ELEMENTS URBANS D´INTERÈS I
PÚBLIC EN ELS ESPAIS PÚBLICS DE VILADECANS.

LA
LA
DE
ÚS

ÍNDEX
ANTECEDENTS
PREÀMBUL
1.- OBJECTE DE LA CONCESSIO.
2.- CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS.
3.- CONDICIONS D´ INSTAL.LACIÓ I TRASLLAT
4.- SITUACIÓ DELS ELEMENTS
5.- INVENTARI I ESTAT DEL MOBILIARI ACTUAL
6.- PLA D´INSTAL·LACIÓ I ACTUACIONS
7.- CONDICIONS D´EXPLOTACIÓ
8.- NOVES ZONES.
9.- NETEJA I CONSERVACIÓ
10.- MITJANS HUMANS I MATERIALS
11.- RESPONSABILITATS.
12.- ASSEGURANÇA
13.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA LABORAL
14.- INTERLOCUTOR
15.- LOCAL-TALLER
16.- SUPERVISIÓ I CONTROL DEL SERVEI

ANTECEDENTS
La Comissió de Govern, en sessió ordinària celebrada 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. Aquesta concessió era hereva de la concessió
metropolitana existent amb el servei de bus interurbà, gestionada llavors per l’Entitat
Metropolitana del Transport (avui Àrea Metropolitana de Barcelona).
Si bé aquella concessió metropolitana afectava exclusivament les marquesines de les
parades d’autobús i als elements publicitaris associats (oppi o mupi en la terminologia
habitual), els serveis oferts com a compensació a l’explotació publicitària van créixer
exponencialment amb el nou format municipal, dotant la ciutat d’altres mobiliaris d’ús
exclusiu municipal –columnes d’expressió lliure, taulers d’anuncis municipals, panells
d’informació dinàmica, conjunts de senyalització orientativa- o compartida amb la publicitat –
oppis aïllats, panells de benvinguda-, a banda d’incrementar successivament la dotació de
marquesines per l’entrada en funcionament de les línies d’autobús urbà Vilabús (Vb1 i Vb2).
Aquesta contrapartida es completa amb l’abonament anual d’un cànon en funció de la
superfície de publicitat exhibida.
El contracte administratiu es va signar el 2 d’abril de 2001, un cop implantats la majoria dels
mobiliaris. En l’articulat del contracte es va establir que la durada del contracte seria de
catorze anys (14 anys), establint com a data d’inici el dia 2 de gener de 2001 i finalitzant,
per tant, el dia 1 de gener del 2015.
Finalitzat el període de vigència del contracte, es podia prorrogar com a màxim fins a dos
períodes de dos (2) anys, previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, com així
ha estat. El termini finalitzà, per tant, l’1 de gener de 2019.
El 14 de juliol de 2017 l’empresa CEMUSA va informar l’Ajuntament de Viladecans que
l’empresa s’integrava en el grup empresarial JCDECAUX, desprès de finalitzar un procés de
compravenda, i comunicava a l’Ajuntament la transmissió del negoci a favor de l’empresa,
també integrada en el mateix grup empresarial, EL MOBILIARIO URBANO, S.L.U. (EMU).
Aquesta cessió va ser autoritzada mitjançant acord de la Junta de Govern del dia 15 de
novembre de 2017.
En virtut d’aquesta concessió hi ha instal·lats actualment els següents mobiliaris:
- 41 Marquesines d’autobús en 35 parades
- 39 Mobiliaris urbans publicitaris il·luminats (OPPI) de marquesina (amb publicitat 2 cares)
- 61 Mobiliaris urbans publicitaris il·luminats (OPPI) exempts (58 amb publicitat 1 cara)
- 58 Columnes d’expressió lliure (CELL) (sense publicitat)
- 24 Taulers d’anuncis municipals (TAM) (sense publicitat)
- 12 Panells de benvinguda (amb publicitat 1 cara doble)
- 2 Pantalles LED (sense publicitat)
- 99 Conjunts de senyalització direccional
Tots aquests elements es troben plenament funcionals i en bon estat de conservació
general.

PREÀMBUL
Els elements urbans són un dels elements més significatius per a la definició del nivell de
qualitat -tant material com de disseny- del paisatge urbà. Els elements vinculats al transport
públic com les marquesines de bus o els elements informatius, així com els altres elements
d’informació o publicitaris són, per les seves dimensions i quantitat, un dels elements més
característics de l’equipament urbà.
Els models instal·lats a Viladecans a principis dels anys 2000 són plenament vigents en
quant a la seva qualitat formal i funcional, fruit del seu disseny simple i estilitzat i de l’òptima
adequació als requeriments d’ús. A més, la permanència durant els anys ha permès
integrar-los de forma efectiva en l’imaginari ciutadà i en el paisatge de la ciutat. Per altra
banda el conjunt dels mobiliaris es troba en un bon estat general de conservació.
És per això que es proposa mantenir, modificar i/o ampliar el inventari existent de mobiliaris
sense canviar els models actuals, excepte en aquells casos on l’obsolescència de la
tecnologia dels elements (p.e. els panells LED, el sistema d’il·luminació dels mobiliaris,
l’electrònica de les columnes d’expressió lliure) aconselli la seva modificació o substitució
per millorar-ne la seva eficiència energètica o funcional.
D’altra banda, els últims anys han sorgit noves necessitats en quant a dotació de
marquesines d’autobús a la ciutat, a rel de les ampliacions o modificacions de les parades
existents, que no han pogut ser absorbides per l’actual concessió. A més a més, en
l’actualitat s’està executant una reforma de la carretera C-245 (Av. de la Generalitat –
Carretera de Barcelona), dintre del projecte metropolità de Execució de les obres del
projecte constructiu del nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i
Cornellà de Llobregat. Aquest projecte, que proposa una formalització integral de la via
entre les dues poblacions com a eix metropolità, proposa un tipus homogeni dels elements
urbans, entre els quals les marquesines d’autobús, raó per la qual se substituiran les 12
marquesines del traçat per un model diferent al de la ciutat (17-18 noves marquesines). En
aquest cas, les marquesines reaprofitables es traslladaran a altres ubicacions de la ciutat.
Finalment, cal pensar en la necessitat de dotar els nous sectors de desenvolupament
urbanístic ja implantats o de futur, de forma que en les condicions de la concessió es reservi
una dotació suficient de nous mobiliaris per fer front a necessitats encara no definides.
1.- OBJECTE DE LA CONCESSIO.
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 aquest plec.
Aquest Plec té per objecte fixar i regular els drets i obligacions de l’empresa adjudicatària i
de l’Ajuntament de Viladecans en els següents serveis:
- 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.

En concret, es tracta de la instal·lació, conservació, explotació i gestió en la via pública dels
següents elements urbans:
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 actual 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.
*Properament hi haurà una renovació de les marquesines de l’eix de la carretera C-245 (Av. de la Generalitat
– Carretera de Barcelona), on les 14 marquesines existents es canviaran per un altre model equivalent a
l’existent (model idèntic en tot el traçat de la via des de Castelldefels fins a Cornellà), el manteniment i
conservació de les quals estan incloses en aquest contracte. Les marquesines substituïdes i en bon estat de
conservació formaran part del nombre màxim de marquesines a incorporar.

2) 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 i
seixanta-un (61) exempts. Els associats a marquesina disposen de les dues cares per a
explotació publicitària i els exempts una cara per explotació publicitària i una cara per
informació municipal, a excepció de tres (3) unitats que disposen d’informació municipal a
les dues cares. (136 cares d’explotació publicitària).
El nombre total es podrà incrementar tant en els associats a les noves marquesines –un
per marquesina- com en els exempts fins a un màxim total de vint-i-cinc (25), a instància
del concessionari i en les mateixes condicions d’explotació que els actuals.
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.
4) Taulells d’anuncis municipals (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.
5) 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).
Actualment hi han instal·lats dotze (12) elements i no es preveu la seva ampliació.
6) Panells electrònics (LED), d’ús exclusiu municipal per informació dinàmica al ciutadà.
Hi han dos (2) elements i es preveu la seva actualització tecnològica i el canvi d’ubicació,
però no el increment d’unitats. El licitador podrà proposar d’altres elements equivalents
en substitució dels panells actuals, amb la tecnologia actualitzada tant de l’element com
de la transmissió telemàtica de continguts.
El nombre i la situació del mobiliari urbà nou a instal·lar seran proposats pel licitador i
aprovats per l’ajuntament (en el cas d’elements publicitaris), i proposat per l’ajuntament en el
cas de mobiliaris d’ús exclusiu municipal.
El finançament dels serveis proposats (que inclou la posada a disposició i la instal·lació dels
elements urbans abans descrits, així com la neteja, conservació i manteniment dels
mateixos durant tot el termini de la concessió, tot a càrrec del concessionari), es preveu
mitjançant l’explotació publicitària per part del concessionari dels espais publicitaris
d’aquests elements urbans.

2.- CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS.
2.1. Característiques de disseny
Els elements objecte de la concessió seran els existents en l’actualitat, convenientment
restaurats i actualitzats si escau, i els nous elements seran de les mateixes característiques
o equivalents als actuals, que han demostrat la seva adequació a la funcionalitat requerida,
el seu valor arquitectònic, lleugeresa, transparència visual i integració a l’entorn urbà, la
seva qualitat constructiva, solidesa, durabilitat i fàcil neteja i conservació.
Els models actuals a conservar són els següents:
1) Marquesines: model Pal·li, de 4,05 x 1,70 x 2,50 m., d’acer inoxidable, polièster i vidre
trempat, amb banc de quatre places, espais de suport per informació del servei
metropolità de transports, i paravent lateral, on sigui necessari, de les mateixes
característiques que els existents. El color de la teulada i del banc serà el gris RAL 7037.
En les marquesines noves es preveu que aquest model pugui ser substituït pel model
Super Pal·li, o per configuracions més petites adaptades a l’espai existent (amplada 1,20
m. o llargària 3,00 m.), conservant els elements i colors anteriors.
Les marquesines duen associat un panell lluminós d’informació publicitària (OPPI). En el
cas de no poder instal·lar l´oppi en l’àmbit de la marquesina, aquest es podrà situar
desplaçat d’aquella o en un altre punt de la ciutat d’acord amb l’ajuntament.
2) Panells lluminosos d’informació (OPPI): model Pal·li, de 2,35 x 1,40 x 0,20 m., d’acer
inoxidable i vidre trempat, amb dues cares per a informació publicitària o institucional de
1,20 x 1,70 m. de superfície, amb il·luminació posterior. El color de les potes serà el gris
RAL 7037.
Els nous elements associats a les noves marquesines duran previstes les connexions per
incorporar una pantalla del SAE (informació on line del servei) en la seva part superior.
3) Columnes d’expressió lliure (CELL): model Condal, de forma cilíndrica de diàmetre 0,85
m. i 3,55 m. d’alçària, d’alumini i vidre, per fixar cartells lliurement. Té una banda superior
il·luminada per a distintius institucionals. També té l’opció de indicador d’hora temperatura.
4) Taulells d’anuncis municipals (TAM): model Grimshaw, 2,65 x 1,20 x 0,10 m., d’alumini i
vidre trempat. Element per exposició a una cara, disposa de tres finestres d’exposició:
una central per exposició de cartells i avisos de petit format i dos més estretes, a la part
superior i inferior, per a missatges i distintius institucionals. La superior pot allotjar una
pantalla de Leds.
5) Panells de benvinguda: model Grimshaw 2 cares, de 6,00 x 1,30 x 1,00 m., d’acer
inoxidable i policarbonat transparent, amb dues cares per a informació publicitària o
institucional de 1,15 x 3,45 m. de superfície, amb il·luminació posterior.
6) Panells electrònics: pantalles LED de 4,65 x 1,95 x 0,20 m., d’acer galvanitzat, alumini i
vidre, i pantalla matricial de leds de 1,40 x 1,20 m. aproximadament, per a missatges
dinàmics municipals. A la part superior disposa d’un espai distintius institucionals. Aquest
model s’ha d’actualitzar tecnològicament o substituir per un element equivalent i millorat.
També està previst el seu trasllat a un altre emplaçament.
2.2. Característiques constructives
Tot i que els models actuals a conservar ja compleixen els criteris constructius determinats
en el plec anterior, es recorden les principals característiques constructives del nou material
a instal·lar:

- Els materials utilitzats en la realització de les instal·lacions seran de gran resistència i
solidesa, no presentant sortints, arestes o cantells vius que puguin representar perill per
als vianants.
- La il·luminació artificial dels elements haurà de contribuir a l’enllumenat públic, sense
produir molèsties ni enlluernaments, augmentant les condicions de seguretat ciutadana i
facilitant la seva localització i utilització. Incorporaran els últims avenços en estalvi
energètic.
- L’estructura serà preferentment metàl·lica, amb acabat o tractament que asseguri les
seves perfectes condicions de conservació, sense que es puguin presentar durant el
període de vigència del contracte cap símptoma d’envelliment ni pèrdua de color.
- Els elements que tinguin vidre o material similar, seran sòlids i de qualitat contrastada
que garanteixi sempre la seguretat dels usuaris o vianants, i no projectaran a l’exterior ni
clivelles ni estelles en cas d’accident contra l’element.
- El sistema de col·locació, tant de la informació municipal com de la publicitat, en els
suports informatius o en els altres mobiliaris proposats en el seu cas, estarà estudiat de
forma que garanteixi tant la fàcil substitució com la perfecta presentació dels cartells.
- La instal·lació elèctrica dels elements s’ajustarà a la legislació vigent.
- Les escomeses es realitzaran des de la xarxa d’enllumenat públic utilitzant el punt de
consum que es trobi més proper a l’emplaçament de cada mobiliari, excepte en els
elements que necessiten alimentació ininterrompuda (Cells amb rellotge, elements
informatius de les marquesines) que es farà directament des dels quadres d’enllumenat
públic. El cost d’execució de les escomeses elèctriques, així com qualsevol altre per
despeses de projecte, butlletí o projecte de legalització de la instal·lació, etc., que fos
necessari satisfer, seran a càrrec de l’adjudicatari.
3.- CONDICIONS DE INSTAL.LACIÓ I TRASLLAT.
L’adjudicatari realitzarà al seu càrrec les operacions de subministrament, transport,
muntatge, preparació del terreny i ancoratge dels nous elements a instal·lar, àdhuc en
aquells elements que es decideixi substituir o eliminar.
La fonamentació s’haurà de realitzar sota el paviment existent en la zona de la ubicació,
sigui quin sigui el tipus, qualitat o consistència, sense afectar als serveis existents. En tot
cas, qualsevol averia en els serveis que pogués produir-se al instal·lar els elements objecte
de la concessió serà exclusiva responsabilitat i a càrrec de l’adjudicatari, el qual haurà de
reposar-los al seu normal funcionament, incloent la corresponent reparació del paviment de
la via pública, amb una qualitat idèntica a l’existent i segons els criteris establerts pels
Serveis tècnics municipals.
També seran a compte de l’adjudicatari les despeses produïdes pel trasllat dels elements
que, per qualsevol motiu, sigui necessari realitzar, sempre que el nombre anual d’aquests
trasllats no superi el 10 per cent (10%) del nombre total dels mobiliaris instal·lats de cada
tipus. En cas de que se superi aquest percentatge, l’ajuntament abonarà a l’adjudicatari
l’excés de les despeses imputables a tots els treballs necessaris per a l’execució del
desmuntatge, transport i muntatge en perfectes condicions de cada unitat a la nova
ubicació, prèvia acceptació del pressupost de les esmentades despeses.
Els mobiliaris actualment instal·lats i que sigui necessari substituir per les seves condicions
de conservació seran retirats per l’adjudicatari i dipositats en un abocador autoritzat prèvia
classificació del residu.

4.- SITUACIÓ DELS ELEMENTS
Segons els emplaçaments dels Annexes 1 a 6. En quant al nou mobiliari, a la vista de la
proposta efectuada per l’adjudicatari (que tindrà en compte les necessitats d’informació al
públic i dels altres serveis d’ús i utilitat pública proposats), la ubicació definitiva dels
elements serà determinada per l’ajuntament.
5.- INVENTARI I ESTAT DEL MOBILIARI ACTUAL
El concessionari realitzarà, prèviament a la instal·lació de nous mobiliaris, un Inventari
informatitzat (gràfic i alfanumèric) en un format d’informació geogràfica (SIG) exportable a
les bases de dades municipals, on figuri, com a mínim, la següent informació:
- Ubicació de l’element. Plànol de situació i coordenades geogràfiques.
- Tipus d’element. Model i dimensions. Característiques tècniques.
- Fotografia de l’element on es vegi la seva relació amb l’entorn immediat.
- Diagnosi de l’estat de conservació. Avaluació estat de conservació i funcionament.
Relació de desperfectes i patologies.
- Proposta d’actuació (si escau) i/o de millora per a cada element.
Aquest inventari s’agruparà per models d’elements i es reflectirà en un plànol conjunt de la
ciutat.
6.- PLA D´INSTAL·LACIÓ I POSTA A PUNT
El Pla d’instal·lació i posta a punt del mobiliari, que inclourà la ubicació dels elements
publicitaris i dels elements de senyalització informativa urbana nous, serà proposat pel
licitador i serà aprovat per l’ajuntament. Inclourà de forma temporitzada, les operacions de
millora, reparació o substitució dels elements existents relacionats en la Diagnosi del punt
anterior.
Com a punts mínims a incloure en la diagnosi de l’estat del mobiliari actual relacionem a
continuació, de forma no exhaustiva, alguns temes detectats:
- Marquesines: comprovació elements estructurals i equipament (banc, paravents, panells
informatius); substitució vidres ratllats.
- Oppis: comprovació elements estructurals i funcionament finestres; millora sistema
il·luminació interior per estalvi energètic; substitució vidres ratllats; reparació cops.
- Cells: comprovació estructura; reposició peces que falten (anelles inferior i/o superior);
neteja total fust i reparació superfície; millora sistema il·luminació interior per estalvi
energètic; comprovació i millora sistema electrònic rellotge hora – temperatura;
substitució distintius municipals de la finestra superior.
- Tams: comprovació elements estructurals i funcionament finestres; millora sistema
il·luminació interior per estalvi energètic; substitució vidres ratllats; reparació cops;
substitució distintius municipals de les finestres inferior i superior.
- Panells de benvinguda: comprovació elements estructurals i funcionament finestres;
millora sistema il·luminació interior per estalvi energètic; substitució vidres ratllats;
reparació cops; substitució del rètol municipal.
- Panells LED: Informe general del sistema, vigència o obsolescència, alternatives;
comprovació elements estructurals; substitució pantalla de LED; connexió a xarxa de
fibra òptica dels elements per a millorar transmissió de dades; substitució software de

gestió dels panells.
El Pla d’instal·lació proposat haurà d’ajustar-se a les fases següents:
- Durant el primer mes, s’efectuarà per part de l’ajuntament, l’anàlisi i definició de les
propietats i característiques dels nous mobiliaris proposats per l’adjudicatari i es procedirà
a la definició en la via pública, per part de l’ajuntament en col·laboració amb l’adjudicatari,
de les ubicacions que s’estableixin per als diferents equipaments, concretant-se
igualment el Pla d’instal·lació per a l’execució dels treballs d’instal·lació.
- Del segon a tercer mes el concessionari procedirà a la instal·lació dels equipaments
conforme al Pla d’instal·lació esmentat.
El concessionari haurà d’aportar a l’ajuntament, anualment, el inventari actualitzat, en suport
informàtic i amb les característiques definides en el punt 5, de la ubicació i característiques
dels elements publicitaris i dels elements de informació municipal.
7.- CONDICIONS D´EXPLOTACIÓ
En el tipus de concessió prevista, l’adjudicatari haurà de subministrar, instal·lar i mantenir en
perfecte estat de conservació els suports i els elements existents i els nous aprovats, en els
emplaçaments que prèviament s’assenyalin d’acord amb el pla establert, essent a càrrec
seu les inversions inicials i despeses de funcionament que es derivin d’aquests treballs.
El concessionari tindrà dret exclusiu, durant tot el termini de la concessió, a l’explotació de la
publicitat comercial en els suports informatius i altres elements proposats, utilitzant per
aquest motiu els espais previstos en el seu disseny, restant la superfície destinada a tal
finalitat clarament definida en l’oferta, i podent negociar lliurement amb els anunciants la
retribució dels serveis de publicitat.
D’altra banda, la gestió –col·locació i retirada de cartells- dels mobiliaris amb distintius o
publicitat institucional serà a càrrec de l’adjudicatari, segons les següents condicions i
periodicitats de substitució:
- Oppis exempts: paper retroil·luminat: periodicitat quinzenal; l’ajuntament produirà i lliurarà
a l’adjudicatari els cartells a col·locar; es disposarà de campanyes “pont” per períodes
sense missatges temporals municipals.
- Columnes d’expressió lliure: vinil; periodicitat bianual. Producció dels rètols a càrrec de
l’adjudicatari sobre model gràfic municipal.
- Taulers d’anuncis municipals: gestió municipal; els distintius municipals 1 cop al principi
de la concessió (vinil de la finestra superior i inferior) i reposició quan calgui per
deteriorament. Producció dels rètols a càrrec de l’adjudicatari sobre model gràfic
municipal.
- Panells de benvinguda: vinil; periodicitat bianual. Producció dels rètols a càrrec de
l’adjudicatari sobre model gràfic municipal.
- Panells LED: gestió municipal.
8.- NOVES ZONES.
Inicialment i durant la vigència de la concessió, a proposta municipal o del concessionari,
l’ajuntament podrà autoritzar la instal·lació de nous elements o la seva ampliació a zones on
no existeixen. En aquests supòsits, s’estipularan les superfícies d’informació municipal i de
publicitat que corresponguin.
En el cas de les marquesines i dels elements de suport d’informació municipal o lliure, les

ampliacions que se sol·licitin per part de l’ajuntament per sobre del nombre establert en el
punt 1 durant els dos primers anys de la concessió seran a càrrec del concessionari, sempre
que aquestes ampliacions no superin el 10 % de les unitats fixades en el present Plec per a
cada tipus d’element.
En el cas de les ampliacions sol·licitades a partir del tercer any de la concessió, l’ajuntament
sufragarà el import no amortitzat dels elements. Amb aquesta finalitat, el licitador inclourà en
la seva proposició un llistat dels preus unitaris de cada element i el cost de la seva completa
instal·lació, així com una taula dels terminis d’amortització.
9.- NETEJA I CONSERVACIÓ
El concessionari es compromet a mantenir els suports i la resta d’elements de mobiliari urbà
en perfecte estat de neteja i conservació, des del moment de la instal·lació fins a la
finalització de la concessió, amb independència del resultat econòmic de l’explotació
publicitària, així com del nivell d’ocupació de l’espai reservat en els mateixos per a aquesta
finalitat.
Els licitadors inclouran en la seva proposició un Pla de Neteja, conservació i inspecció que
detalli els recursos que hi destinarà: personal que destinarà a la neteja, mitjans, actuacions,
freqüència...
Les instal·lacions pròpies de la concessió que resultin afectades a causa del transcurs del
temps, de les inclemències atmosfèriques, accidents, vandalisme, etc., i que provoquin
irregularitats en el servei, hauran d’ésser reparades immediatament independentment de la
causa que les ha originat o de les indemnitzacions que es puguin reclamar.
Aquestes reparacions es classificaran en:
a) Reparacions urgents: Aquelles que, per les seves característiques (perillositat, ús, etc.,)
siguin així considerades per l’ajuntament. Hauran d’ésser esmenades en el termini de 24
hores, inclòs en cap de setmana o festius.
Dins d’aquest grup entrarien, entre d’altres que també es defineixen com a tals, les
derivades de la instal·lació elèctrica i els greus deterioraments d’algun element bàsic de
l’estructura, que comportin un risc evident per l’usuari o els vianants.
b) Reparacions rutinàries: Aquelles que no tinguin el rang anterior. Hauran d’ésser
esmenades en el termini màxim de 72 hores, inclòs en cap de setmana o festiu. Aquest
termini podrà ampliar-se sols en casos molt justificats i prèvia conformitat expressa de
l’administració municipal.
10.- MITJANS HUMANS I MATERIALS
El concessionari comptarà amb els mitjans humans i tècnics necessaris per atendre la
correcta conservació, manteniment i vigilància permanent d’aquests elements de mobiliari
urbà, formant equips mòbils suficientment dotats per a tal efecte i dedicats en exclusiva a
aquest servei.
La proposició haurà d’incloure la composició, nombre i dotació dels equips, així com el Pla
de neteja, conservació e inspecció.
L’ajuntament quedarà totalment exempt de responsabilitat pel que fa a les relacions entre el
concessionari i el seu personal.

11.- RESPONSABILITATS.
Serà responsabilitat del concessionari la qualitat dels materials i elements utilitzats i dels
muntatges realitzats en els subministraments que efectuï.
El concessionari serà responsable de qualsevol tipus de dany o accident causat per la
instal·lació i ús d’aquest mobiliari, o pels danys que es puguin ocasionar per les tasques
derivades de la concessió.
Així mateix, el concessionari serà l’únic responsable de la prestació dels serveis determinats
a la concessió, limitant-se l’administració a controlar les realitzacions i, en general, verificar i
assegurar que la prestació dels referits serveis s’efectua d’acord amb el que s’estableix en
el present Plec.
12.- ASSEGURANÇA
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).
Un cop notificada l’adjudicació de la concessió, i dins dels deu dies hàbils següents a la data
en la que el concessionari la rebi, presentarà al Departament municipal corresponent
l´esmentada pòlissa.
Aquestes pòlisses es revaloritzaran automàticament, cada tres anys, en funció de les
variacions que experimenti l´IPC.
13.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA LABORAL
El concessionari s'obliga a complir les normes vigents en matèria fiscal, laboral, de
seguretat social, i de seguretat e higiene en el treball, quedant l’Ajuntament exonerat de
responsabilitat per aquest incompliment.
L’adjudicatari, pel seu compte i al seu càrrec exclusiu, disposarà del personal necessari per
a la bona execució dels treballs objecte d’aquest contracte. En cap cas aquest personal
revertirà a l’ajuntament en el moment de l’extinció de la concessió.
En matèria laboral, respecte al personal de l’empresa adjudicatària adscrit al servei objecte
de la concessió, s’estarà a allò establert en la legislació vigent.
14.- INTERLOCUTOR
L’empresa concessionària designarà un representant que serà el interlocutor davant
l’ajuntament i que haurà d’assistir, sense excusa, als requeriments que aquest li efectuï.
Tindrà poder suficient per a prendre decisions que s’adoptin sobre les prestacions
contractades, sense que les mateixes puguin veure’s afectades per falta de capacitat
decisòria, ja sigui legal o formal.
Així mateix, l’Ajuntament designarà un tècnic encarregat del seguiment de la concessió.

15.- LOCAL-TALLER
En el moment del inici de la concessió, l’adjudicatari haurà de disposar d’un local dintre del
terme municipal de Viladecans o en un radi màxim de 30 Km., que compti amb els
equipaments suficients per a atendre les necessitats del servei.
16.- SUPERVISIÓ I CONTROL DEL SERVEI
L’ajuntament nomenarà un tècnic responsable del seguiment de la concessió, amb l’objectiu
de inspeccionar l’objecte de la concessió, les obres i les instal·lacions executades, revisar
en qualsevol moment la documentació relacionada amb l’adjudicació de que disposi el
concessionari i ordenar les actuacions o sistemes de gestió que garanteixin un adequat
control de les operacions de l’empresa concessionària, tant pel que fa a l’aspecte tècnic
com a l’econòmic.
En el supòsit de que el concessionari no mantingui els mobiliaris amb la neteja i conservació
adequats, o l’endarreriment en les reparacions o reposicions que siguin necessàries,
l’ajuntament requerirà al concessionari per a que corregeixi les deficiències en el termini de
48 hores i, en el cas de reincidència, podrà rescindir la concessió.
Un cop finalitzat el contracte quedaran extingits tots els drets del concessionari derivats del
mateix. Malgrat això, el concessionari podrà veure’s obligat a continuar amb la concessió
sempre que l’òrgan de contractació així li demani quan, en finalitzar la concessió, aquesta
encara no hagi estat adjudicada a un altre concessionari, per tal d’evitar un buit en la
concessió, els serveis i les responsabilitats.
Tot el nou mobiliari objecte de la concessió revertirà, al final de la mateixa, en l’Ajuntament
de Viladecans, a excepció dels elements que l’ajuntament determini com a amortitzats,
obsolets o sense interès municipal, inclosos els mobiliaris actuals de propietat municipal. En
aquest cas, el concessionari està obligat a retirar aquests elements i a reparar el paviment
al seu càrrec exclusivament, en el termini de dos mesos a partir de la data de finalització
efectiva de la concessió.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica
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