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Identificació de l’expedient
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Informe que acompanya el plec de prescripcions tècniques i el plec de
clàusules administratives particulars que es proposen per a regir el
contracte per a la prestació dels serveis de manteniment, reparació,
reforma i millora de les àrees de jocs infantils i àrees amb elements
biosaludables del municipi de Badalona

Durada del contracte:

4 anys a comptar del primer dia natural del mes següent a la data de la
seva formalització amb possibilitat de pròrroga per un període de màxim
un any més

Valor estimat del contracte:

1.227.272,73 euros, import comprensiu del valor base d’ aquest contracte
atenent la seva durada inicial, establerta en 4 anys (per un import de
909.090,91 €), l’ import de la seva possible pròrroga pel termini màxim d’
un any més (per un import de 227.272,73 €) i un 10% del pressupost base
de licitació establert per aquest contracte, IVA exclòs, per import de
90.909,09 € en concepte de possible modificació contractual

Pressupost base de licitació:

1.100.000,00 € (a raó de 909.090,91 euros el valor base del contracte i
190.909,09 euros en concepte d’ IVA al tipus impositiu del 21%).

Procediment:

Obert

Tramitació:

Ordinària

Òrgan al qual s’adreça:

Secretaria General i Intervenció municipal

Expedient:

6/OBR- 5/18

Antecedents
1.- En data 19 de juny de 2019 s’ ha acabat de recopilar a les dependències del Departament Central de
Contractació la versió definitiva de la següent documentació tècnica:
- Resolució d’ incoació mitjançant la qual s’ ordena l’ inici de l’ expedient administratiu corresponent en ares a
adjudicar un contracte de serveis de manteniment, reparació, reforma i millora de les àrees de jocs infantils i
àrees amb elements biosaludables de Badalona per una durada de 4 anys amb possibilitat de pròrroga pel
termini màxim d’ un any més i un pressupost base de licitació de 909.090,91 € (IVA exclòs al tipus del 20%).
- Informe tècnic de motivació emès pel Servei de Via Pública i Mobilitat en data 13/06/2019 en què, entre d’
altres, l’ esmentat Servei municipal justifica la necessitat i idoneitat de la contractació objecte d’ aquest
document així com la no divisió en lots dels serveis que en constitueixen el seu objecte.
- Plec de prescripcions tècniques particulars emès pel mateix Servei – datat del mateix dia - que es proposa per
regir l’ esmentada contractació on s’ inclouen, entre d’ altres, les condicions de prestació dels serveis que
constitueixen el seu objecte així com també les dades que s’han près en consideració i que han servit de base
per al càlcul del pressupost base de licitació i el valor estimat establerts per aquest contracte.
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- Document comptable RC – datat del dia 06/06/2019 - que ha de servir per atendre la despesa que s’ estima
que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per a l’ any 2019 – havent-se previst la seva entrada en vigor al mes
de novembre d’ enguany – la qual s’ estima en un total de 45.833,32 € (IVA inclòs), el qual s’ ha d’ atendre amb
càrrec a la partida pressupostària número 20443110-1534-21901 del pressupost municipal vigent, amb el
número d’ operació 12019000021235.
2.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació ve donada perquè el contracte que fins ara el regulava va
finalitzar la seva vigència i és necessari mantindre en bon estat de funcionament les àrees de jocs infantils i les
àrees amb elements biosaludables del municipi de Badalona i l’ Ajuntament no disposa dels mitjans humans ni
materials adequats ni suficients per a realitzar aquests serveis amb mitjans propis.
3.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència en els antecedents precedents, la lletrada
sotasignada ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars – datat del dia d’ avui – que proposa
per regir -lo així com també el present informe jurídic que l’ acompanya.
4.- La durada d’ aquest contracte s’ ha establert en 4 anys a comptar del primer dia natural del mes següent a la
data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim d’un any més sense que la
durada total de contracte – pròrroga inclosa - pugui excedir de 5 anys.
5.- El valor estimat del contracte és de 1.227.272,73 euros i comprèn el valor base d’ aquest contracte atenent la
seva durada inicial, establerta en 4 anys (per un import de 909.090,91 €), l’ import de la seva possible pròrroga
pel termini màxim d’ un any més (per un import de 227.272,73 €) i un 10% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, establert per aquest contracte, per import de 90.909,09 € en concepte de possible modificació
contractual. Tot això de conformitat amb el que preveu l’ article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
6.- El pressupost base de licitació és de 1.100.000,00 € (a raó de 909.090,91 euros el valor base del contracte i
190.909,09 euros en concepte d’ IVA al tipus impositiu del 21%).
7.- No s’ ha considerat adient dividir l’ objecte d’ aquest contracte per lots pels motius que s’ especifiquen en la
prescripció 39 del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte.
8.- Havent-se previst que l’ entrada en vigor del contracte que en sorgeixi de la tramitació d’aquest expedient
tingui lloc al mes de novembre d’ enguany, la despesa que s’ estima que se’n pugui derivar del mateix per a l’
any 2019 s’ estima en un total de 45.833,32 € (IVA inclòs), el qual s’ ha d’ atendre amb càrrec a la partida
pressupostària número 20443110-1534-21901 del pressupost municipal vigent, amb el número d’ operació
12019000021235. Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per als futurs exercicis que
comprengui la seva execució i/o pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, restarà sotmesa a la condició suspensiva
de l’ existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquelles futures
anualitats per atendre el seu pagament.
9.- De l’ expedient així format se n’ ha de donar trasllat als Departaments de Secretaria General i Intervenció
Municipal per a l’ emissió dels seus preceptius informes previs en compliment del que preveu la disposició
addicional tercera, punt vuitè, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Fonaments jurídics
1. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a les regulacions de la LCSP i la
normativa de desenvolupament. Les qüestions no previstes en el plec de clàusules administratives i en el plec
de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte i documentació complementària –
documents que tenen naturalesa contractual - es regulen per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi
hagi altre regulació expressa.
2. Atenent el valor estimat establert per aquest contracte, serà susceptible d’ interposició de recurs especial en
matèria de contractació a l’ empara de les previsions de l’ article 44.1 a) de la LCSP .
3. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala en el Plec de clàusules administratives particulars que
s’acompanya a aquest informe.

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433253032240620525 en https://seu.badalona.cat/validacio

4. En el moment d’ emetre’s aquest document l’òrgan competent per resoldre aquest expedient és l’ alcalde
atenent les competències propies que li són atribuides i el procés de constitució del nou consistori i l’
interlocutor del contracte és el Departament Central de Contractació, adscrit al Servei de Contractació, telèfon
93 4832651, correu electrònic central-contractacio@badalona.cat i adreça a carrer Francesc Layret, números
86-90, 2a planta, 08911 Badalona.
5.L’accés al perfil de contractant de l’Ajuntament, on constarà inserida tota la informació i documentació
referents a aquest expedient de contractació, es realitza per internet a través de la Plataforma Electrònica de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat
de
Catalunya,
a
l’enllaç
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=1678535.
6. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
7. El procediment d’adjudicació és el procediment obert previst a l’article 156 de la LCSP de manera que
qualsevol empresari interessat que compleixi els requisits de capacitat i solvència indicats en la clàusula 7 d’
aquest plec hi podrà concórrer presentant-hi una proposició, excloent-se qualsevol mena de negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.
El present procediment es durà a terme a través de mitjans electrònics, per la qual cosa les ofertes dels
licitadors es presentaran en el seu format a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.
8. La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea
i en el Perfil de contractant d’ aquest Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’ article 135.1 de la LCSP.
9.L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació del contracte, que decidirà l’admissió o inadmissió dels candidats o
licitadors, avaluarà les ofertes admeses i proposarà l’adjudicació del contracte és la Mesa de Contractació de l’
Ajuntament de Badalona.
10. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per la sotasignada, que
es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les necessitats de gestió i a les exigències de
procediment, en particular, al previst a l’article 122 de la LCSP i 67 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, així com al plec de clàusules administratives generals vigents, en
tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública i a la nova normativa comunitària
en matèria de contractació.
11. D’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP, que conté normes
específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars
ha d’anar precedida dels informes del secretari general i de l’ interventor municipal.
12. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els responsables dels
departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els hi
correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
CONCLUSIÓ
Per tot l’ exposat, la lletrada sotasignat, salvant un altre criteri millor fonamentat en dret, considera que el
Plec de clàusules administratives particulars adjuntes, i l’expedient de contractació conformat resulten
conformes a dret.
L’ òrgan competent per resoldre aquest expedient és l’ alcalde d’ acord amb l’ exposat en el fonament 4 d
aquest document.
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CRISTINA SANTIAGO RODRIGUEZ, Tècnica superior dret,
19/06/2019

RICARD BROTAT JUBERT, Cap de Serveis, 21/06/2019
REMEDIOS HIJANO CRUZADO, secretaria accidental, 01/07/2019
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