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Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Contractació

DECLARAR COM A OFERTA MÉS AVANTATJOSA LA PRESENTADA PER L'EMPRESA HPC
IBÉRICA, SA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES
ÀREES DE JOCS PER A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, I DELS ELEMENTS PER A LA
SALUT I ELEMENTS ESPORTIUS SITUATS A L'ESPAI PÚBLIC DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT, REQUERIR, A AQUESTA, LA DOCUMENTACIÓ PER A LA SEVA
ADJUDICACIÓ.
El tinent d'alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports,
en exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea
pel Decret 6387, de 3 de juliol de 2020, en relació amb el procediment que es segueix per
adjudicar el servei de conservació i millora de les àrees de joc per a la infància i adolescència, i
dels elements per a la salut i elements esportius situats a l’espai públic de L’Hospitalet de
Llobregat.
Per Resolució del tinent d’alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports núm. núm. 3819/2021, de data 23 d’abril , es va aprovar la contractació,
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de conservació i
millora de les àrees de joc per a la infància i adolescència, i dels elements per a la salut i
elements esportius situats a l’espai públic de L’Hospitalet de Llobregat, per un valor estimat de
2.467.923,97 euros, IVA exclòs, i un pressupost de licitació per un període contractual de 3
anys de 1.233.961,98 euros IVA exclòs (AS-115/2019).
Dins del termini atorgat per a la presentació d’ofertes s’han presentat proposicions per part dels
següents licitadors:
1. URBE SBD SL
2. HPC IBÉRICA, SA
La Mesa Permanent de Contractació del 27 de maig de 2021; celebrada per mitjans telemàtics
d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret Legislatiu 7/2020 de 19 de novembre de 2020, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica; va admetre les ofertes
presentades a la contractació i va remetre la documentació del sobre 2 (Criteris per judici de
valor) als serveis tècnics per a la seva valoració.
La Mesa Permanent de Contractació del 28 de juny de 2021; celebrada per mitjans telemàtics
d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret Legislatiu 7/2020 de 19 de novembre de 2020, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica; i d’acord amb les
consideracions efectuades a l’informe tècnic de valoració de les ofertes en base a criteris
avaluables per judici de valor, acorda, per unanimitat:
a) Excloure l’oferta presentada per la empresa URBE SBD SL, atès que no s’ajusta als
requeriments establerts en els documents per a la licitació (punt 4, 5, 7 del plec de
condicions tècniques) i clàusules 10.9 i 10.10 del plec de clàusules administratives
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particulars i les mateixes de l’informe justificatiu, i amb la resta de consideracions descrites
a l’informe tècnic que serveix de base d’aquesta exclusió.
b) Atorgar a l’empresa HPC IBERICA SA, de conformitat amb el referit informe tècnic, una
puntuació de 15 punts.
c) Donar compte del resultat de la valoració de les ofertes en base als criteris avaluables per
judici de valor, en el sentit expressat en el paràgraf anterior.
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre 3 (Proposició econòmica) i remet l’oferta als
serveis tècnics municipals per a la seva valoració, inclosa la determinació d’anormalitat o
desproporció, si s’escau.
La Mesa Permanent de Contractació del 1 de juliol de 2021; celebrada per mitjans telemàtics
d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret Legislatiu 7/2020 de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i a la vista de l’informe
tècnic de valoració de la suma de tots els criteris, dona lectura de la puntuació obtinguda per
l’empresa HPC IBÉRICA SA:
CONCEPTE

PUNTUACIÓ

CRITERIS PER PREUS
Treballs manteniment
bàsic
Subministrament
Treballs addicionals
correctius

34
24
15

CRITERIS QUALITATIUS
Cicle de vida del producte
Increment treballs
Certificació àrees
renovades
Increment noves àrees
Criteris ambientals

3
3
2
2
1

JUDICI DE VALOR
Estudi d'accessibilitat
Memòria

5
10

La puntuació total obtinguda és de 99 punts.
Considerant, per unanimitat, com a oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa HPC
IBÉRICA, SA, amb una puntuació de 99 punts, amb les millores ofertes i per un import màxim
de 1.233.961,98 euros IVA exclòs.
.
I ho eleva a l’òrgan de contractació, en virtut de l’art. 150 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
L’empresa HPC IBÉRICA, SA ha presentat presenta el Document Europeu Únic de
Contractació, degudament emplenat i signat digitalment.
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Tal i com disposa l’art. 150.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i les clàusules 8 i 13 del plec de condicions administratives particulars, el licitador l’oferta
del qual ha estat declarada com a econòmicament més avantatjosa, serà requerit perquè dins
del termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment,
presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits de capacitat, aptitud i
solvència establerts en el plec, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com la constitució de la garantia
definitiva per import de 61.698,10 euros, corresponent al 5% del pressupost de licitació IVA
exclòs, i l’altra documentació que sigui procedent.
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Aquest tinent d'alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li han estat delegades per la Junta de Govern Local a
l'acord de 26 de juny de 2019 (BOP 05/07/2019),
RESOL:
Primer.- DECLARAR com a oferta més avantatjosa la presentada a la contractació del servei de
conservació i millora de les àrees de joc per a la infància i adolescència, i dels elements per a
la salut i elements esportius situats a l’espai públic de L’Hospitalet de Llobregat per l’empresa
HPC IBÉRICA, SA, i REQUERIR a aquesta que, dins del termini de 10 dies hàbils comptadors
des de l’endemà de la recepció del requeriment, presenti la documentació acreditativa del
compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en el plec; o aporti i/o
acrediti el certificat de la seva inscripció al Registre Oficial de licitadors i empreses classificades
del Sector Públic de l’Estat o el de la Comunitat Autònoma, així com el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, de
conformitat amb les clàusules 8 i 13 del plec de clàusules administratives particulars que
regeixen aquesta licitació i amb l’art. 150.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
Segon.- REQUERIR a l’empresa HPC IBÉRICA, SA perquè en el termini de 10 dies hàbils
comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment constitueixi a la Tresoreria General
de l’Ajuntament, ubicada al c. Girona, 10 2a planta, la garantia definitiva del contracte per un
import de 61.698,10euros, corresponent al 5% del pressupost base de licitació IVA exclòs. Si la
garantia definitiva la constitueix mitjançant aval bancari o de crèdit i caució, ha d’estar
intervinguda per fedatari públic.
Tercer.- ADVERTIR a l’empresa HPC IBÉRICA, SA que en el cas de no complimentar els
anteriors requeriments en el termini indicat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta,
procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació IVA exclòs en concepte de
penalitat; a més, i es procedirà declarar deserta la licitació; tot de conformitat amb el que disposa
l’art. 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Quart.- COMUNICAR aquesta Resolució als serveis tècnics municipals per al seu coneixement
i als efectes adients.
Cinquè.- Notificar a l’empresa URBE SBD SL l’exclusió de la serva oferta, atès que no s’ajusta
als requeriments establerts en els documents per a la licitació (punt 4, 5, 7 del plec de
condicions tècniques) i clàusules 10.9 i 10.10 del plec de clàusules administratives particulars i
les mateixes de l’informe justificatiu, i amb la resta de consideracions descrites a l’informe
tècnic que serveix de base d’aquesta exclusió.
Sisè.- Notificar aquest acte administratiu als interessats, contra el qual podran interposar els
recursos que figuren a continuació.
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:


Recurs especial en matèria de contractació: davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, en el termini de 15 dies a partir de l’endemà al de la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant. Si transcorreguts dos mesos a partir de
l’endemà a la seva interposició, no s’ha rebut notificació de la seva resolució expressa,
s’entendrà desestimat per silenci administratiu, advertint que si s’opta per la interposició
d’aquest recurs, no es podrà interposar posteriorment recurs contenciós administratiu
(articles 50 i 57 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic).



Recurs contenciós administratiu: davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de 2 mesos a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de licitació
en el perfil del contractant, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de les qüestions de nul·litat o de qualsevol altre
recurs o de l’exercici de qualsevol acció que es considerin adients.
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