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Servei que consistent en realitzar la conservació de la via publica, el manteniment de 
l’enllumenat públic i de l’operativa, manteniment i monitoratge de la Rambla de Mar.

 

Dades Generals:
Propietat:   GERENCIA URBANISTICA PORT 2000

Àmbit geogràfic:   Barcelona

Pressupost:   970.015,78 €/any

Data d’inici del contracte:   1 de Maig de 2016

Termini:   4 anys (prorrogable a 1 anys més)

Dades Tècniques:

Enllumenat:

Nombre de Punts de Llum: 954 unitats

Nombre de Quadres: 17 unitats

Manteniment preventiu:

 Manteniment rutinari, millora i modificació dels elements 

luminotècnics, elèctrics, mecànics, d'alimentació i control i obra civil.

 Neteja de suports, braços, lluminàries, armaris elèctrics, tapes de 

registre i altres elements.

 Verificar que les instal·lacions ofereixin un alt grau de rendiment, 

seguretat i higiene necessari.

 Actualització continuada de l'inventari en plànols en suport digital

Manteniment correctiu.

Sistema de telegestió i eficiència energètica
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 Rambla de Mar 

 Operativa, manteniment i monitoratge de la passarel·la que enllaça el 

Portal de la Pau amb el Moll d’Espanya

 Gestió de l’operativa de la passarel·la per tal de facilitar l'accés dels 

visitants al Moll d'Espanya i d'una altra ha de permetre el trànsit 

d'entrada i sortida d'embarcacions de petita envergadura a través del 

tram giratori, així com de grans embarcacions a través del tram 

lliscant.

 Manteniment preventiu, correctiu i neteja del conjunt de les 

instal·lacions (principalment escomesa, motor i bombes), estructures, 

paviment de fusta i mobiliari urbà de la passarel·la.

 Sistema de monitorització dels paràmetres més significatius de la 

instal·lació en temps real i remot

   

Conservació

 Conservació de la via publica y el mobiliari urbà: 256.773,00 m2 de 

paviments

 Servei de manteniment consistent en reparació de paviments, 

senyalització viària, tancaments, reposició de la senyalització, tapes de 

registres i accessos a quadres i equips de maniobra dels diferents 

serveis, reparació de danys causats per tercers, subministre, col·locació 

i manteniment de mobiliari urbà, taulons de fusta de bolondo, tanques 

per esdeveniments, punxes antiocells, vinils protectors per mampares, 

servei DD, entre d’altres.


