
 

 

Manteniment 

Contracte de serveis de manteniment i conservació integral de les instal·lacions 
d’enllumenat públic, il·luminacions ornamentals, instal·lacions semafòriques, fonts 

artístiques, instal·lacions de megafonia, instal·lacions dels edificis municipals i 
d’execució d’altres prestacions de carácter especial al municipi de Salou 
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La prestació del contracte té com a finalitat principal assegurar la continuïtat, mantenir i 
conservar en bon estat totes les instal·lacions d’enllumenat públic, il·luminacions 
ornamentals, instal·lacions semafòriques, fonts artístiques, instal·lacions de megafonia i 
instal·lacions dels edificis municipals i preveure posibles avaries i realitzar totes les 
operacions que calguin, com ara: arranjaments, reposicions, reemplaçaments, 
subministraments, modificacions, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Dades Generals: 

 Propietat: �  Ajuntament de Salou 

 Àmbit geogràfic: �  Municipi de Salou 

 Pressupost: �  5.068.058,40 € 

 Data d’inici: �  Febrer 2013 

 Termini: �  4 anys 
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 Dades Tècniques: 

 Punts de llum: �  V.M.C.C. 4.937 ud 

  �  S.A.P. 3.139 ud 

  �  Fluorescència 1.289 ud 

  �  Dicroiques 15 ud 

  �  Compactes-Pl 247 ud 

  �  Halogenurs metàl·lics 2.720 ud 

  �  Leds 74 ud 

  �  Total punts de llum 12.421 ud 

Instal·lacions semafòriques: �  Cruïlles 21 ud 

  �  Semàfors 83 ud 

 Fonts artístiques: �  Fonts 21 ud 

  �  Font lluminosa 1 ud 

  �  Font cibernètica 1 ud 

  �  Fonts interactives 4 ud 

 Edificis municipals: �  Ajuntament 

  �  Biblioteca municipal 

  �  Policia Local 

  �  Col·legis 

  �  Centres juvenils 

  �  Teatre Auditori 

�  Serveis sanitaris platges 

�  Total edificis municipals 42 ud  

Prestacions de caràcter especial: �  Seguiment de les verificacions periòdiques 

�  Subministraments temporals per a festes populars 

�  Muntatge i desmuntatge d’empostisats, grades, taules i 

cadires per a festes populars 

�  Muntatge i desmuntatge de motius nadalencs 

�  Realització de guals 

 


