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

INFORME
En relació a la licitació 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 es fa
constar que s’han detectat, als Plecs que regeixen aquesta contractació, els errors següents:
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”
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
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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.”

Per aquest motiu, INFORMO favorablement i PROPOSO aprovar la rectificació d’ofici dels
errors materials advertits als Plecs, procedint a aprovar de nou el plec amb la nova redacció.
El que informo als efectes oportuns, a la data de la signatura electrònica.

