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Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Contractació

ADJUDICAR 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 A FAVOR DE L'EMPRESA HPC IBÉRICA, SA .
El tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports,
en ús de les competències delegades per a la gestió de la contractació com a conseqüència de
la situació de crisi Sanitària del COVID-19, per l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en
la sessió AJT/JGL/30/2021 de 6 d’agost de 2021, publicat al BOPB el 13 d’agost de 2021.
Per Resolució del tinent d’alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports 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).
Per Resolució núm. 7569/2021, de data 19 de juliol, del tinent d'alcaldia, titular de l'Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports de conformitat amb l’art. 150.2 LCSP
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i de conformitat amb la
Mesa Permanent de Contractació, celebrada el dia Contractació celebrada el dia 1 de juliol de
2021, per mitjans telemàtics, es va declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per
l’empresa a la contractació HPC IBÉRICA, SA (CIF A58620808), requerint-la perquè en el
termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment,
presentés la documentació acreditativa del compliment dels requisits de capacitat, aptitud i
solvència establerts en els plecs, així com perquè constitueixi la garantia definitiva.
L’empresa HPC IBÉRICA, SA, dins del termini atorgat, ha procedit a l’acreditació de trobar-se al
corrent de les seves obligacions fiscals amb la Hisenda, Seguretat Social; ha aportat declaració
de la vigència del Certificat Electrònic d’empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i
la resta de documentació acreditativa; i ha constituït la garantia definitiva per import de
61.698,10 euros mitjançant carta de pagament núm. 210022150 de data 3 d’agost de 2021.
Consta a l’expedient AUPAC el Certificat d’estar al corrent de deutes amb l’Ajuntament de
l’Hospitalet.
De conformitat amb l’art. 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’acord amb la
clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars, és procedent adjudicar el
contracte de referència a l’empresa HPC IBÉRICA, SA.
Cal reajustar la despesa derivada de l’execució del contracte, per import de 1.493.094,00
euros (1.233.961,98 € més 259.132,02 € d’IVA), al període de l’1 de febrer de 2022 fins el 31
de gener de 2025, que té caràcter plurianual i anirà amb càrrec dels pressupostos municipals
corresponents.
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Consta la conformitat de l’adjudicatari al reajustament del termini contractual i de la despesa.
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.
VISTES les competències atribuïdes a la Junta de Govern Local en virtut de la Disposició
Addicional Segona, apartat 4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
VISTA la delegació efectuada al Primer tinent d’Alcaldia, ponent de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports per la Junta de Govern Local mitjançant acord adoptat en sessió
de data 6 d’agost de 2021, relatiu als acords en matèria de contractació fins a la finalització de
la situació de crisis sanitària que haurà de ser declarada pel Govern de l’Estat, segons la qual
els actes dictats per aquest s’entenen dictats per la Junta de Govern Local (BOPB 13/08/2021).
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 acord de la Junta de
Govern Local adoptat en sessió 30/2021, de data 6 d’agost de 2021, publicat en el BOPB de 13
d’agost de 2021,
RESOL:
Primer.- ADJUDICAR 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 a favor de l’empresa HPC IBÉRICA, SA (CIF A58620808),
amb una puntuació de 99 punts, per un import màxim de 1.233.961,98 euros IVA exclòs, i amb
les millores ofertes.
Segon.- REAJUSTAR la despesa derivada de l’execució del contracte, per import de
1.493.094,00 euros (1.233.961,98 € més 259.132,02 € d’IVA), al període de l’1 de febrer de
2022 fins el 31 de gener de 2025, que té caràcter plurianual, i es distribueix en els exercicis
següents:
- Exercici 2022 (de l’1 de febrer a 31 de desembre), per un import de 456.223,17 euros
(377.043,94 € més 79.179,22 € d’IVA), anirà a càrrec de l’aplicació pressupostaria
03.1533.210.07.00, amb núm. de desconcentració 210005824T, i resta subordinada al crèdit
adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals
de conformitat amb l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Exercici 2023 (de l’1 de gener a 31 de desembre), per un import de 497.698,00 euros
(411.320,66 € més 86.377,34 € d’IVA), anirà a càrrec de l’aplicació pressupostaria
03.1533.210.07.00, amb núm. de desconcentració 210005825R, i resta subordinada al crèdit
adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals
de conformitat amb l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Exercici 2024 (de l’1 de gener a 31 de desembre), per un import de 497.698,00 euros
(411.320,66 € més 86.377,34 € d’IVA), que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostaria
03.1533.210.07.00.
- AGRUPAR en un únic document comptable els documents en fase RC Futurs números
210005826W i 210028344A de l’exercici 2024, mitjançant:
a) ANUL·LAR comptablement els documents RC de futur de l’exercici 2024, de l’aplicació
pressupostària 03.1533.210.07.00, números 210005826W i 210028344A, per imports
ambdues de 248.849,00 euros.
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b) APROVAR un únic document RC de futur per a l’exercici 2024 a la partida
pressupostària 03.1533.210.97.00 per import de 497.698,00 euros.
- Exercici 2025 (de l’1 al 31 de gener), per un import de 41.474,83 euros (34.276,72 € més
7.198,11 € d’IVA), anirà a càrrec de l’aplicació pressupostaria 03.1533.210.07.00, amb núm.
de desconcentració 210028345G, i resta subordinada al crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals de conformitat amb l’art. 174
del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Tercer.- De conformitat amb la clàusula 15 dels plecs de clàusules administratives particulars,
el contracte no es podrà formalitzar abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la
remissió de la notificació de l’adjudicació, d’acord amb l’article 153.3 LCSP
Aquesta formalització, juntament amb el corresponent contracte, es publicarà en un termini no
superior a quinze dies després del perfeccionament del contracte en el perfil de contractant de
l'òrgan de contractació d’aquest Ajuntament i en el DOUE.
Quart.- Comunicar aquests acords als serveis tècnics municipals per al seu coneixement i als
efectes adients.
Cinquè.- Notificar aquest acte administratiu a les empreses interessades, contra el qual podran
interposar els recursos que figuren a continuació.

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 màxim de 15 dies a partir de l’endemà a la seva notificació. 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 a la seva notificació.
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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