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1. ANTECEDENTS
El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019, en el seu eix 03 “Els barris. Fonament de fer ciutat”,
descriu l’espai públic, com a referent de civisme i com espai per a tothom.
És necessari invertir en un seguit d’actuacions per a la millora de l’espai públic, i adequar-lo
per a les noves necessitats i demandes dels ciutadans, entre d’altres la conservació de les
àrees de joc per a la infància i l’adolescència, elements per a la salut i esportius, situats a
l’espai públic, permetent que aquestes àrees siguin espais de socialització, de descoberta,
de joc i d’estada per als infants i adolescents, afavorint així la integració i l’aprenentatge dels
infants i la pràctica de l’activitat física per a la millora de la salut.

2. OBJECTE

L’objecte d’aquest plec és establir les condicions tècniques i les qualitats mínimes que s’han
de complir per a garantir la conservació i millora de les àrees de joc per a la infància i
adolescència, així com el tancament perimetral; els elements per a la salut i els elements
esportius situats a l’espai públic, per tal de mantenir els màxims nivells de seguretat i
accessibilitat, conservar el valor lúdic, la funcionalitat i l’estètica de tots els elements que
integren tant les àrees de joc com els propis elements.
Queden exclosos d’aquest contracte el manteniment dels elements vegetals, bancs,
papereres i els elements d’enllumenat públic o de drenatge a l’interior de les àrees de joc.
Tot i així, l’empresa adjudicatària notificarà als Serveis tècnics municipals les incidències
respecte a aquests elements que detectin per tal de comunicar-les als serveis de
conservació respectius.
CPV – 50850000-8 Serveis de reparació i manteniment de mobiliari urbà.
3. NORMATIVA D’APLICACIÓ

Els treballs d’inspecció i manteniment es realitzaran d’acord a les instruccions del fabricant i
a les especificacions de la normativa aplicable vigent, així com les que, en el transcurs del
contracte, s’aprovin com normes o legislació.
La relació indicativa, no exhaustiva de la normativa se seguretat mínima a complir es la
següent:
 UNE-EN 1776-7 Equipament de les àrees de joc i superfícies (febrer 2021). Part 7: Guia
per al instal·lació, inspecció, manteniment i utilització
 UNE-EN 1176 - 1:2018 Requisits generals de seguretat i mètodes d’assaig.
 UNE-EN 1176 - 2:2018 Requisits de seguretat específics addicionals i mètodes
d’assaig per a gronxadors.
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UNE-EN 1176 - 3:2018 Requisits de seguretat específics addicionals i mètodes
d’assaig per a tobogans.
UNE-EN 1176 - 4:2018 Requisits de seguretat específics addicionals i mètodes
d’assaig per a tirolines.
UNE-EN 1176 - 5:2009 Requisits de seguretat específics addicionals i mètodes
d’assaig per a carrusels.
UNE-EN 1176 - 6:2018 Requisits de seguretat específics addicionals i mètodes
d’assaig per a balancins.
UNE-EN 1176 - 7:2009 Guia d’instal·lació, inspecció, manteniment i utilització
UNE-EN 1176 - 10:2009 Requisits de seguretat i mètodes d’assaig addicionals
específics per equips de joc en recintes totalment tancats.
UNE-EN 1176 – 11:2009 Requisits de seguretat i mètodes d’assaig addicionals
específics per xarxes tridimensionals.
UNE-EN 1177:2009: Revestiments de les superfícies de les àrees de joc
absorbidores d’impactes.
UNE 177101:2000 Equipament de les àrees de joc. Guia per l’aplicació de la Norma
Europea UNE-EN 1176-1.
UNE 147103:2000 Guia per l’aplicació de la Norma Europea UNE-EN 1176-7 a la
inspecció i manteniment.
UNE 147103:2000 Planificació i gestió de les àrees de i parcs de joc a l’aire lliure.
UNE-172001:2004 IN Senyalització de les àrees de joc
UNE-EN 15312:2007 Equips esportius d’accés lliure. Requisits, incloent seguretat i
mètodes d’assaig.
UNE-EN 16630:2015 Equips fixes d’entrenament físic instal·lats a l’aire lliure.
Requisits de seguretat i mètodes d’assaig.

4. ABAST DELS TREBALLS

L’àmbit territorial d’actuació és el terme municipal de L’Hospitalet.
El contracte contempla l’execució dels treballs de conservació i millora a les diferents àrees
de joc per a la infància i adolescència, elements per a la salut i elements esportius, situades
a l’espai públic de la ciutat, relacionades a l’annex 1, 2 i 3 i les que s’incorporin durant la
vigència del contracte per decisió i instruccions del servei tècnic de l’àrea d’Espai Públic.
Els treballs previstos han d’anar encaminats a conservar i millorar aquestes àrees de joc,
elements per a la salut i esportius per a garantir les condicions d’ús, seguretat i accessibilitat
per a tothom i millorant el seu aspecte i diversitat dels elements.


Manteniment del nivell de seguretat: cal garantir el nivell de seguretat de la
instal·lació malgrat el desgast, trencament o vandalisme que es pugui produir.
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Conservar el valor lúdic: es garantirà el valor lúdic dels seus elements i de l’àrea al
llarg del temps, per a garantir que les possibilitats d’ús de la instal·lació segueixin
sent les mateixes que en el primer moment.



Conservar l’estètica de les àrees i els elements (joc, per a la salut i esportius):
l’objectiu d’aquest apartat és mantenir el cromatisme i estètica original de la
instal·lació.



Renovació, substitució i implementació dels elements de joc per a la infància i
l’adolescència, elements per a la salut i esportius.

Té la consideració d’àrea de joc el recinte, normalment, encerclat per la tanca de fusta o el
seu entorn immediat de sauló o paviment de seguretat, amb els diversos elements de joc,
cartells informatius, bancs i papereres.
El servei inclou tots els elements de joc, salut, esportius, tanques perimetrals, el paviment
per a la seguretat de cautxú i el subministrament de tots els elements, recanvis i material
necessaris per a la realització de les tasques previstes en aquest plec.
Queden exclosos en aquest contracte el manteniment dels elements vegetals,
infraestructures de serveis (enllumenat, reg, clavegueram...), bancs, papereres i la neteja
diària dels àrids i/o cautxú de les àrees de joc.
Qualsevol possible omissió en aquest plec respecte als treballs o les descripcions dels
detalls que siguin indispensables per a l’assoliment de l’objectiu del mateix, no eximeixen a
l’adjudicatari de l’execució dels mateixos, que s’hauran de realitzar seguint la normativa
vigent i segons el bon ofici i costum dels treballs de manteniment dels jocs per a la infància i
adolescència, elements per a la salut i esportius.
Annex 1: Informació de les àrees i elements de joc per a la infància i adolescència.
Annex 2: Informació de les àrees i elements per a la salut.
Annex 3: Informació de les àrees i elements esportius.
Annex 4: Informació detallada de les àrees de joc per a la infància i l’adolescència.
A la web municipal, en el geoportal, hi ha el plànol amb la ubicació de les àrees, elements
per a la salut i elements i esportius.
5. TREBALLS QUE INCLOU EL CONTRACTE
A) MANTENIMENT BÀSIC
5.1

INSPECCIONS

5.1.1 Inspecció visual ordinària
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La inspecció visual de rutina es realitzarà setmanalment a totes les àrees de joc, elements
per a la salut i esportius.
Són les més habituals i tenen un importància fonamental per a detectar possibles anomalies
i disfuncions, abans que els jocs o elements per a la salut i esportius o algunes de les seves
parts d’aquests deixin de funcionar.
La seva funció es la detectar anomalies respecte la seguretat del joc o element, que puguin
ser vistes a simple vista (control de deterioraments, elements trencats, presència d’objectes
perillosos), riscos que puguin derivar-se d’actes de vandalisme, de la seva utilització o de les
condicions meteorològiques, s’observaran els deterioraments existents apreciables i es
mantindrà l’àrea lliure d’objectes perillosos.
Qualsevol observació realitzada en aquesta inspecció car fer-ne la posterior operació de
manteniment correctiu necessària per a solucionar la incidència.
Tots aquells recanvis i materials necessaris, sempre que siguin peces d’import unitari inferior
o igual als 120€ (IVA inclòs) es consideraran inclosos al preu fix dels treballs descrits com a
manteniment bàsic.
El treballador que realitzi aquestes inspeccions, anirà dotat d’un mínim de material bàsic i
eines per a reparar els possibles desperfectes i si això no fos possible o en cas d’anomalies
greus s’haurà de senyalitzar i/o precintar degudament el joc per tal d’evitar possibles
accidents. En el cas d’haver de precintar una àrea es notificarà, el més aviat possible, al
servei tècnic municipal.
Per a cada inspecció visual ordinària de cada àrea l’empresa presentarà un informe de
l’estat i les accions de manteniment així com les correccions realitzades. Aquest informe es
presentarà en format digital al responsable de l’àrea.

5.1.2 Inspecció funcional
La inspecció funcional es realitzarà mensualment a totes les àrees de joc, elements per a la
salut i esportius i del recinte on estan ubicats, per a comprovar la seva funcionalitat,
l’estabilitat i les possibles mostres de desgast.
La finalitat d’aquesta inspecció és la de revisar amb més profunditat la funcionalitat dels
elements objecte del contracte, els ancoratges i cimentacions, el desgast, la necessitat de
recanvis, control de la fixació dels cargols, presència d’estelles, control de les subjeccions i
fixacions... Durant aquests reconeixements s’efectuaran les operacions de manteniment
necessàries, així com el greixat de tots aquells elements que així ho requereixin.
Tots aquells recanvis i materials necessaris, sempre que siguin peces d’import unitari inferior
o igual als 120€ (IVA inclòs) es consideraran inclosos al preu fix dels treballs descrits com a
manteniment bàsic.
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En cas d’observar molts deterioraments en un joc, l’empresa ho comunicarà al responsable
del contracte per tal de prendre la decisió final per a la seva retirada si cal. La retirada i el
transport dels elements a un gestor autoritzat anirà a càrrec de l’empresa.
Per cada inspecció funcional l’empresa presentarà un informe detallat per cada àrea indicant
el seu estat i les accions de manteniment així com les correccions realitzades. Aquest
informe es presentarà en format digital al responsable del contracte.

5.1.3 Inspecció integral
Amb una periodicitat anual, coincidint amb l’última inspecció funcional, es comprovarà el
nivell de seguretat, del conjunt dels elements, els fonaments, les superfícies dels
equipaments que han estat objecte de reparacions o dels elements que han estat
incorporats o substituïts.
Es realitzarà auditoria tècnica de les accions realitzades així com de l’operativitat i eficàcia
dels treballs realitzats. A més s’actualitzarà l’estudi inicial realitzant un nou diagnòstic del
compliment de la normativa vigent.
La primera revisió es realitzarà dins els primers tres mesos de l’inici del contracte. A partir
d’aquesta primera revisió es realitzarà la planificació per als treballs de millora de
l’accessibilitat, treballs de pintura...
D’acord a la norma UNE-ENB 1776-7:2021 L’Ajuntament realitzarà, també, de forma
independent, una inspecció anual de totes les àrees de joc/ salut/ esportives.
5.1.4 Inspecció de l’accessibilitat de les àrees de joc
Als dos mesos de l’inici del contracte es realitzarà una inspecció referent a l’accessibilitat
de les àrees de joc per a fixar el nivell assolit a cada una de les àrees.
Es modificarà, també, cada cop i en cada cas quan hi hagi modificacions a les àrees de
joc per tal de mantenir-lo actualitzat.
A l’oferta lliurarà el model de fitxa per a l’estudi de l’accessibilitat segons punt 10.9 de
l’Informe Justificatiu.
Annex 5: Criteris de l’Accessibilitat Universal per a les àrees de joc.
Es considerarà el que s’especifica a l’annex 5, però es podrà modificar i ampliar per tal de
millorar els diversos aspectes a tenir en compte per l’accessibilitat de les àrees i elements de
joc.
5.2

MANTENIMENT DE LES SUPERFÍCIES DE L’ÀREA DE JOC

S’entén com superfície de l’àrea de joc, aquells recintes de material granular o àrid (ull de
perdiu, sorra, gresa, sauló...) o de material sintètic delimitat per un bordó o tanca, a l’interior
dels quals hi ha els elements de joc per a la infància i l’adolescència.
A les àrees que no existeixi un límit físic, s’entendrà com àrea de joc l’entorn immediat
7/26

comprés per l’àrea de seguretat dels mateixos.
En el cas dels àrids, es procedirà amb periodicitat trimestral a l’aireig a una profunditat de
10cm i posterior anivellació, especialment a les àrees més compactades com les sortides de
tobogan, sota els gronxadors i, en general, les zones d’ús més intensiu.
Un cop l’any, o en funció de les necessitats, es realitzarà l’aportació, estesa i anivellació de
material necessari per a reposar els nivells de seguretat. Els treballs estaran inclosos en el
manteniment bàsic mentre que el subministrament dels àrids es certificaran segons els
preus unitaris.
En els paviments sintètics es procedirà a les reparacions en funció de les inspeccions
realitzades per a garantir el nivell de seguretat (incrementat en un 20%).
Un cop acabada la instal·lació del cautxú, el compliment de l’amortiment d’impacte de
caiguda segons normativa es demostrarà mitjançant un certificat emès per una empresa
certificadora acreditada per l´ENAC (Entitat Nacional de Acreditación).
Es garantirà de forma demostrada el compliment de la normativa del terra de cautxú
instal·lat durant un mínim de tres anys més, mitjançant una certificació anual als 12, 24 i 36
mesos d’acabada la instal·lació, realitzada per una empresa certificadora acreditada per
l´ENAC. Els treballs de reparació de cautxú estaran inclosos en el manteniment bàsic.

5.3

NETEJA DE LES PINTADES I DELS ELEMENTS DE JOC, SALUT I ESPORTIUS
INCLOSOS AL CONTRACTE

Mensualment es realitzarà l’eliminació de les pintades i grafits detectades en les inspeccions
per tal de mantenir els nivells estètics originals dels elements de les àrees de jocs, salut i
esportives. S’inclouen també, com àrees de joc, les tanques, murs perimetrals i cartells de
senyalització.
Juntament amb aquesta actuació es realitzarà la neteja amb aigua i sabó de tots els
elements inclosos a les àrees de joc, elements per a la salut i esportius inclosos en el
contracte. Els productes a utilitzar no podran ser tòxics i s’haurà d’aportar el certificat
conforme no comporten perill per a la utilització de la zona, i s’establirà el corresponent
protocol d’actuació.
Es tindrà en compte no danyar el suport físic i no deixar senyals, porositats o bé ombres (en
aquest cas es repetirà els procés d’eliminació i si la problemàtica continua es passarà a
aplicar altres tècniques sobre les ombres, porositats o senyals residuals fins a solucionar el
problema).
Totes les pintures i proteccions permanents o semi permanents que s’apliquin en els
elements dels jocs infantils hauran de tenir corresponents certificats, de forma que quedi
totalment garantida i preservada la salut de tots els usuaris.
No s’inclou la neteja diària del cautxú ni dels àrids.
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B) MANTENIMENT CORRECTIU.
5.4
TREBALLS DE MANTENIMENT CORRECTIU
Les anomalies detectades en les inspeccions (visual i funcional) derivaran en els
corresponents treballs de correcció següents:
-

Deformacions, fissures i trencaments: restituir la posició i condicions inicials
en cas de desplaçament, reposició en cas de trencament, empastat i pintat (si
s’escau) en cas de fissures o forats.

-

Corrosió d’elements metàl·lics: reparar o substituir elements oxidats

-

Podriment o atac de fongs en elements de fusta: reposició o reparació, si és
possible, dels elements afectats o trencats, i de les proteccions superficials
(vernissos i/o pintura)

-

Desgast superficial per acció d’agents atmosfèrics i l’ús: reposició o reparació,
si és possible dels elements afectats o trencats.

-

Afectacions per actes vandàlics: reposició o reparació, si és possible dels
elements afectats o trencats.

-

Superficies: aportació d’àrid o reparació de les superfícies de cautxú

-

Fixacions i unions: reforç, renovació o substitució de les peces que no
ofereixin garanties.

-

Senyalitzacions: substitució parcial o total dels adhesius dels rètols o canvi de
senyal.

L’adjudicatari tindrà l’obligació de realitzar tots els arranjaments d’obra civil i reparació dels
elements i equips que siguin necessaris per al bon funcionament de les àrees de joc, àrees
per a la salut i esportives, i de la seva completa seguretat.
Per això, setmanalment, lliurarà al servei tècnic municipal una relació de tots aquells
desperfectes produïts i detectats en les inspeccions (visual ordinària i funcional) o bé per
avisos d’inspecció del servei tècnics municipal i que no estiguin inclosos en els treballs de
manteniment bàsic.
Aquesta relació anirà acompanyada amb els treballs a realitzar i la seva valoració.
Per a la valoració es presentarà un pressupost indicant el preu de les peces a substituir i
l’obra civil o treballs necessaris. Aquest pressupost haurà de ser aprovat pel servei tècnic
municipal com condició indispensable per a la seva execució.
És imprescindible, tant a nivell de seguretat com de qualitat del manteniment, que les
reparacions es realitzin sempre amb recanvis originals del propi fabricant del joc, d’aquesta
manera assegurem la perfecta adequació d’aquestes a la instal·lació i la doble garantia del
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fabricant: peces en si i del propi conjunt.
En el cas que no fos possible utilitzar peces originals per manca d’existències, l’adjudicatari
proposarà l’alternativa millor a els serveis tècnics municipals per a decidir quins recanvis
utilitzar.
L’adjudicatari assumirà la despesa de substitució de totes les peces necessàries que tinguin
un import inferior o igual als 120€ (IVA inclòs). Quan la despesa de les peces superi aquest
import s’inclourà a la certificació mensual, prèvia acceptació pel servei tècnic del pressupost
lliurat per l’empresa adjudicatària. Les peces de recanvi que superin el preu unitari de 120€
(IVA inclòs) es facturaran segons el preu unitari de la factura presentada per cada casa
comercial subministradora dels recanvis que s’hi aplicarà el % de baixa segons l’oferta
presentada.
El termini per a realitzar aquestes actuacions serà fixat pel servei tècnic, i com norma, no
excedirà de 10 dies des de l’acceptació del pressupost o lliurament de l’ordre de treball. Si
per alguna causa, aliena a l’adjudicatari, no es pogués complir aquest termini, s’haurà
d’avisar al servei tècnic que resoldrà les mesures a adoptar per a una millor prestació del
servei.
Els treballs d’obra civil necessaris per a la reparació i treballs correctius es considerarà
inclòs en els preu del manteniment bàsic i no repercutirà en les certificacions mensuals.
5.5

MANTENIMENT DE LA PINTURA / VERNISSOS / ESMALTS

Els jocs o equips de joc hauran d’estar correctament pintats, utilitzant els tipus, qualitat,
textures, colors i gruixos de pintures i vernissos originals (sempre materials atòxics). Només
es podran proposar aquells canvis que millorin l’aspecte o protecció de l’element que es
tracti i, en aquest cas, la seva aplicació haurà de ser prèviament aprovada pel responsable
del contracte. Qualsevol canvi haurà de tenir el vist-i-plau del servei tècnic municipal.
Les àrees pintades hauran de ser senyalitzades amb cartells segons indicacions del servei
de Comunicació i servei tècnic municipal. Les senyalitzacions s’hauran de retirar una
vegada complerta la seva funció.
Tant els elements necessaris per al tancament, senyalització de l’àrea com dels cartells a
utilitzar aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Es planificarà aquesta tasca considerant que anualment es pintarà un terç dels elements.
Després de la revisió inicial dels elements de joc, salut i esportius que s’haurà de realitzar en
el termini de tres mesos de l’inici del contracte es planificaran aquestes tasques. Aquestes
tasques seran aprovades pel servei tècnic, qui en funció de la prioritat del manteniment i la
disponibilitat pressupostària podrà modificar.
És considerat un treball addicional inclòs en el correctiu i es certificarà segons el quadre de
preus de l’annex 6.

10/26

5.6

SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LES ÀREES DE JOC I DELS ELEMENTS INCLOSOS
AL CONTRACTE. RENOVACIÓ PROGRAMADA DE LA INSTAL·LACIÓ ENVELLIDA

Quan el cost de la reparació d’un element superi el 75% del preu d’un element sencer nou, i
prèvia acceptació pel servei tècnic municipal, s’optarà per canviar el joc sencer.
Els costos derivats del subministrament (retirada de l’anterior, càrrega/descàrrega, transport,
retirada o eliminació..), i col·locació de tots els recanvis estaran inclosos al preu del
manteniment bàsic.
Quan el desgast dels elements, o el cost de manteniment sigui desmesurat o bé quan el
compliment de la normativa ho faci aconsellable es canviaran elements sencers. La finalitat
és aconseguir que els jocs infantils i les àrees de joc en general, ofereixin els màxims nivells
i garanties de bon funcionament, funcionalitat i garanteixin l’estètica de les instal·lacions.
L’adjudicatari realitzarà propostes i pressupostos per a la substitució dels elements i, prèvia
acceptació per part del servei tècnic municipal, procedirà a planificar les actuacions per a
realitzar els treballs.
Els jocs o elements sencers es facturaran segons el preu del catàleg presentat a l’oferta i els
treballs es facturaran d’acord als preus unitaris de l’annex 6. Els costos derivats del
subministrament (retirada de l’anterior, càrrega/descàrrega, transport, retirada o eliminació..),
i col·locació de tots els recanvis estaran inclosos al preu del manteniment bàsic.
En cas que els elements de joc, salut o esportius d’una zona puguin ser traslladats a una
altre, la despesa derivada d’aquests canvis també estaran inclosos en el manteniment bàsic
i no suposarà cap despesa en la certificació. Aquests elements hauran de ser reparats i/o
pintats prèviament a la col·locació en un altre espai.
Per a la utilització de nous elements de joc, salut i esportius que puguin sorgir durant la
durada del contracte, i per tant, no inclosos en els catàlegs inicials, l’empresa adjudicatària
haurà d’aportar el catàleg en qüestió i s’aplicarà el mateix % de baixa que a la resta segons
l’oferta lliurada per la licitació.

5.7 MODIFICACIONS A LES ÀREES DE JOC PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
Per a la millora de l’accessibilitat de les àrees de joc es tindrà en compte tant els conceptes
d’integració com de l’accessibilitat universal, que es basa en les mesures a adoptar per a
que les àrees siguin accessibles per a tothom, independentment de les possibles i diversitat
de capacitats.
Tots els treballs s’inclouen com un manteniment correctiu i es planificaran d’acord a les
necessitats, prioritats i possibilitats pressupostàries. Es facturaran segons el quadre de
preus de treballs addicionals (annex 6).
L’Ajuntament es reserva la possibilitat d’executar alternativament aquestes o altres millores
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directament amb mitjans propis o mitjançant una altre empresa especialitzada.
Annex 5 - Llibre Blanc de l’Accessibilitat Universal a les àrees de joc

C) ACTUALITZACIÓ D’INVENTARI.
Es realitzarà l’actualització de les dades referents a les àrees i elements objecte del
contracte.
La informació relacionada amb el manteniment i modificacions (altes i baixes) de les àrees
de joc i elements inclosos al contracte s’haurà d’incorporar al sistema d’informació municipal,
conjuntament amb les característiques de cada una de les àrees i fotografies.
El manteniment de la informació es realitzarà en temps real actuant sobre la base de dades
del SIT municipal, pel que respecta a la informació relacionada amb l’objecte del present
contracte.
El desenvolupament i manteniment de les eines informàtiques necessàries per a aquest fi es
realitzarà sota la coordinació del responsable del programa i el Servei de Sistemes
d’Informació Territorial de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
A més del manteniment de la informació en temps real, es lliurarà trimestralment a
l’Ajuntament una còpia de seguretat completa.
Es realitzarà durant el primer estiu el Pla d’Ombres de les àrees de joc. S’ha realitzat una
primera revisió de les ombres de cada una de les àrees, tal i com es reflecteix a l’annex 4,
però caldrà un estudi més exhaustiu i la presentació de propostes per tal de possibilitar, com
a mínim un 40% d’ombra a totes les àrees de joc. S’actualitzarà i/o completarà la informació
en el cas que hi hagi, posteriorment, variacions i/o modificacions a les àrees de joc per tal de
mantenir actualitzada, també, aquesta informació.

6. VARIACIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR
6.1
AMPLIACIÓ I/O DISMINUCIÓ DE LES ÀREES A MANTENIR DE JOCS,
ELEMENTS PER A LA SALUT I ESPORTIUS

L’Ajuntament, a través dels Servei tècnic municipal, tindrà la facultat d’augmentar o
disminuir, per noves incorporacions o altres actuacions, el nombre d’àrees de joc, elements
per a la salut i elements esportius objecte del contracte, sempre que es notifiqui al
contractista les altes o baixes que incorporarà al seu programa de treball des del mateix dia
de la notificació.
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Es considerarà com inicial el recompte següent actual:
692 elements de joc
182 biosaludables
47 elements esportius
El increment fins a 2 àrees de joc (independentment de la superfície), 5 àrees amb elements
per a la salut i 3 àrees amb elements esportius no suposarà un increment o un nou càlcul
per a la certificació mensual. A partir d’aquestes unitats, a l’inici de cada mes, es
regularitzaran els increments produïts durant el període anterior i s’ajustarà la despesa del
manteniment bàsic d’acord al nombre actualitzat de les àrees de joc, elements per a la salut i
esportius i en funció del preu presentat a l’oferta per cada una d’aquestes tipologies d’àrea i
elements. La regularització comptarà mesos complets.
En cas de reducció del nombre d’àrees de joc, elements per a la salut i esportius, a efectes
de la certificació, es descomptarà el seu import si la baixa es produeix durant els primers 10
dies del mes.
Totes les baixes que es puguin produir per retirada de jocs i elements existents de les àrees
malmesos i/o deteriorats, degudes a defectes de conservació i manteniment i per altres
causes atribuïdes al concessionari, llevat dels actes vandàlics, accidents o altres causes de
força major i acceptables com a tals per responsable del contracte, seran reposades
d’immediat per l’adjudicatari, assumint les seves despeses d’adquisició, instal·lació i
complementaries que es puguin generar amb totes les seves despeses i sense càrrecs per
l’ajuntament.

7. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de l’adequada gestió del servei, vetllant per la
seva optimització, és a dir, per la reducció de costos i el millor rendiment dels recursos
humans i materials.
Presentarà un pla de treball que inclogui totes les actuacions a executar per la realització del
servei, amb indicació d’horaris i distribució de recursos en els termes previstos en aquest
plec.
L’horari de servei estarà comprés entre les 7:00h a les 19:00h a definir per l’adjudicatari, i de
dilluns a divendres.
Medis humans:
No hi ha subrogació del personal. El contractista haurà d’aportar el personal facultatiu, tècnic
i auxiliar, així com els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar
adequadament totes les funcions o feines previstes d’aquest Plec de condicions, així com
pels subministraments i treballs varis que es puguin necessitar.
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L’adjudicatari disposarà del personal necessari en cada moment i època de l’any per a la
bona execució de les tasques de conservació i renovació de les àrees de joc i elements
objecte del contracte. Atès el nombre d’àrees, elements , així com la seva distribució a la
ciutat i els treballs a realitzar serà d’obligació mantenir un personal mínim (que haurà d’estar
reflectit i justificat a l’oferta).
L’empresa adjudicatària garantirà la formació del personal responsable de realitzar les
inspeccions, reparacions i manteniment, per tal que tinguin les condicions d’aptitud i nivells
de competència i expertesa adient en funció de la tasca a realitzar.
Al capdavant del contracte hi haurà un tècnic amb la suficient expertesa i formació, que
haurà d’acreditar, en matèria de conservació de jocs i elements per a la salut i esportius.
Haurà d’estar localitzable durant la jornada laboral. Serà el responsable de la direcció,
organització i inspecció dels treballs.
A l’oferta s’indicarà l’horari, que en funció de l’organització prevista dels treballs, es
consideri més operatiu per una millor prestació del servei. Qualsevol canvi que es produeixi
en el personal durant la vigència del contracte, per qualsevol motiu, durant el període
d’adjudicació, s’haurà de comunicar al servei tècnic municipal.

Medis materials i instal·lacions
L’adjudicatari disposarà de vehicles, maquinària i medis auxiliars necessaris pel
desenvolupament de les tasques previstes.
Tots els recursos que motivin els treballs i subministraments objectes d’aquest contracte,
són a compte de l’adjudicatari i s’entenen inclosos en els preus de l’oferta. Els vehicles
comptaran en tot moment de les autoritzacions i permisos administratius reglamentaris i
d’assegurança obligatòria en vigor. Els vehicles que s’utilitzin tindran les condicions de
seguretat necessàries per a la finalitat al qual són destinataris. Els vehicles duran
visiblement el nom de l’empresa. Tots aquests mitjans hauran de romandre en tot moment,
en correcte estat de conservació i neteja, i seran suficients per a la realització del servei.
Per a facilitar l’agilitat en el manteniment, l’adjudicatari disposarà d’una nau o local per a
l’emmagatzematge de les peces necessàries per a les reparacions. Totes les despeses
referents a les instal·lacions aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Mitjans tècnics i informàtics
Aquest Plec preveu la posada al dia per part del contractista de la informació i documentació
tècnica de tots els elements que cal mantenir, seguint els criteris de Sistemes d’Informació
Territorial municipal.
L’adjudicatari disposarà d’un sistema informàtic capaç de gestionar les següents tasques:
-

Inventari i recollida de dades tècniques:
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-

Estudi de compliment de la normativa vigent

-

Dades del manteniment (recull de dades dels treballs realitzats).

Construcció i manteniment dels elements sistema d’informació interconnectat amb el SIT
municipal (bases de dades georeferenciades, programaris, maquinaris, ...), tant els dedicats
a la gestió dels inventaris i les actuacions que s’hi facin, com el tractament de les
“incidències” (sistema SIGVial), entre d’altres.
L’empresa haurà d’adaptar i interconnectar el seu propi sistema d’informació perquè la part
corresponent a la resolució de les peticions i incidències, o la planificació dels treballs, o la
informació relacionada amb les inspeccions entre d’altres, sigui coherent i formi part del SIT
municipal, una part del qual es basa en el sistema SIGVial.
Tota la informació gràfica, amb caràcter de geogràfica, i la informació no gràfica
(documental, imatges, temàtica...), que estigui relacionada amb el sistema d’informació, es
lliurarà d’acord amb els criteris municipals establerts pel servei de Sistema d’Informació
Territorial, que permetran incorporar el lliurament dins del SIT municipal i oferir-lo, si s’escau,
pels geoportals municipals, entre altres. En particular, quant a la informació geogràfica
estarà georeferenciada d’acord amb el marc de referència i el sistema cartogràfic de
representació oficials (ETRS89, coordenades UTM 31T, etcètera).
8. COMUNICACIÓ AMB EL SERVEI TÈCNIC

L’adjudicatari comunicarà qualsevol incidència o impossibilitat de prestació del servei per
causes alienes en un màxim de 24 hores.
L’adjudicatari haurà de comunicar a la Inspecció Tècnica qualsevol anomalia detectada en
el desenvolupament dels seus treballs, i facilitar al servei tècnic municipal qualsevol
informació que els sigui requerida, a efectes de control, estadística o coneixement de les
operacions en curs, tant en l’aspecte tècnic com en l’econòmic.
El contractista està obligat a realitzar les reparacions i tasques necessàries per restaurar el
bon estat i seguretat dels elements inclosos en el contracte que hagin sofert danys per actes
vandàlics o accidents.
El contractista registrarà la seva actuació, valoració del dany i lliurarà fotografies de
l’element vandalitzat o danyat, així com de l’actuació realitzada per resoldre la incidència.
9. CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL SERVEI I GESTIÓ D’INCIDÈNCIES

El tècnic responsable municipal, amb el suport de tècnics i inspectors municipals, avaluarà
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l’estat del manteniment i conservació de les àrees de joc i elements objecte del contracte, i
enviarà instruccions a l’empresa adjudicatària per tal que aquesta, dins dels terminis que
s’indiquin, resolguin les incidències detectades.
El tècnic responsable municipal, enviarà a l’empresa adjudicatària, mitjançant les eines del
sistema SIGVial, les ordres de treball que estimi (bé peticions rebudes, bé peticions creades
pel mateix servei municipal). Les ordres de treball serviran per resoldre peticions,
incidències...
El contractista, a més de resoldre les ordres de treball, documentarà la seva execució
(fotografies, informació, comentaris, diàlegs de la feina realitzada...), que restarà
emmagatzemat dins de la base de dades del sistema d’informació municipal. Per a això,
utilitzarà les eines informàtiques necessàries, que formaran part del mateix sistema.
Aquestes eines de gestió de les ordres de treball s’aniran adequant al sistema d’informació
municipal, que està en constant evolució, segons els criteris del servei de Sistema
d’Informació Territorial municipal, que es coordinarà quan sigui necessari amb el servei
d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació municipal.
L’empresa adjudicatària nomenarà un/a interlocutor/a que atendrà les ordres directes del
responsable municipal del contracte. Haurà de tenir disponibilitat total en l’horari de treball.
Els documents que l’empresa adjudicatària haurà de lliurar al servei tècnic són els següents:
 Registre de les inspeccions visuals ordinàries i fitxa individual per zona de la
inspecció visual ordinària.


Registre de les inspeccions funcionals i fitxa individual de la inspecció funcional.



Registre de les inspeccions anuals i fitxa individual de les inspeccions anuals.



Registre dels manteniments correctius.

Setmanalment l’empresa elaborarà i lliurarà els informes de treballs de les operacions
realitzades, on es desglossaran les inspeccions, les actuacions de reparacions i treballs
realitzats a cadascuna de les instal·lacions i els materials utilitzats, i la previsió dels treballs
planificats per a la setmana següent.
Coincidint amb la inspecció anual, l’adjudicatari realitzarà un informe amb les dades
actualitzades de les àrees de jocs, de la eficàcia de les mesures de seguretat utilitzades, de
l’operativitat i eficàcia dels treballs realitzats i una proposta de modificacions si s’estima
oportú basant-se en l’experiència adquirida. Igualment es lliurarà el inventari informatitzat
actualitzat de les àrees amb els seus elements posats al dia.
A part dels registres descrits, les empreses licitadores detallaran a l’oferta la llista d’informes
estadístics i de control periòdics que creguin oportuns utilitzar i que ajudin a especificar
millores per a la gestió del manteniment de les zones de jocs.
De cada inspecció o treball realitzat s’enviarà a la persona responsable municipal del
contracte un comunicat de treball de manteniment i/o reparació realitzada, així com les
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anomalies observades, amb una demora màxima de 24 hores.
Independentment de la informació que ha de constar en els comunicats de treball s’haurà de
comunicar, immediatament, al responsable del contracte o servei tècnic municipal qualsevol
anomalia o circumstància que afecti a la realització normal dels treballs objecte d’aquest
contracte.
L’adjudicatari conservarà un registre de totes les actuacions realitzades i haurà de facilitar
aquestes dades al servei tècnic municipal.
En el cas d’accidents o actes vandàlics a les àrees de joc o elements inclosos al contracte
es prendran els amidaments, i material gràfic per tal de poder fer-ne la valoració
corresponent.
GESTIÓ D’INCIDÈNCIES
El servei tècnic municipal, amb el suport de tècnics i inspectors municipals, avaluarà l’estat
del manteniment i conservació dels espais verds i arbrat, i enviarà instruccions a l’empresa
adjudicatària per tal que aquesta, i dins dels terminis que s’indiquin, resolguin les incidències
detectades.
El tècnic municipal, enviarà les peticions, rebudes o creades pel propi servei, en forma
d’ordre de treball (OT) a través del Sistema SIGVial a l’empresa adjudicatària.
El contractista introduirà, mitjançant el Sistema SIGVial, les OT realitzades. Les OT’s s’han
d’omplir amb tota la informació necessària (fotografies, diàlegs de la feina realitzada,...).

10. GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS
Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats, que es produeixen en el
transcurs de l’execució dels treballs.
L’adjudicatari té l’obligació de retirar tots els residus i restes resultants dels treballs
contractats i per a tal efecte haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per a procedir a
la seva retirada immediata. Tots els residus resultants es retiraran simultània i
coordinadament en el moment que s’estigui realitzant els treballs i sota cap concepte es
permetrà que les restes quedin a l’àrea durant el cap de setmana. Aniran a càrrec de
l’adjudicatari la recollida i transport a gestor autoritzat de tots els residus generats , siguin
elements de joc, per a la salut, esportius, tanques, terra i/o runa que se’n derivi, i les taxes
pels abocaments autoritzats corresponents. Es presentaran, mensualment, tots els certificats
de transport a gestor autoritzat dels residus que es generin.
Es presentarà una proposta per a la minimització i/o reutilització dels residus d’acord a
l’apartat 4 i 9 de l’Informe Justificatiu.
11. MESURES DE SEGURETAT
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El contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de
prevenció de riscos laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut
d’aplicació a les obres i treballs de jardineria establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut, modificat per reial
Decret 604/2006.

12. PAGAMENT DE FACTURES.
El pagament de les factures es realitzarà mensual, d’acord amb el calendari de
pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions
realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o
endarreriment de les prestacions pactades.
L’adjudicatari aportarà al responsable del contracte qualsevol documentació acreditativa
necessària per a la confecció de la certificació. Es certificaran preus unitaris dels treballs
realment efectuats, incloent-hi els preus unitaris del subministrament.
La certificació serà conseqüència dels treballs realitzats durant el mes al que correspon
la certificació, i que aquests hagin estat acceptats pels serveis tècnics i tenint en compte
les incidències derivades dels controls derivats dels incompliments detectats per la
inspecció municipal descrits al quadre inferior “Deduccions / Incompliments”
Per als treballs del manteniment bàsic es certificarà mensualment 1/12 part del preu
ofertat (àrees de joc / elements salut / elements esportius). En cas d’increment o
decrement d’àrees de joc, elements per a la salut o esportius s’augmentarà o disminuirà
el import del manteniment bàsic segons l’exposat a l’apartat 6 del plec de prescripcions
tècniques i l’oferta presentada.
Els treballs de manteniment addicional , els recanvis i els jocs o elements sencers es
certificaran d’acord als pressupostos lliurats i les OT realitzades, un cop aquests hagin
estat conformats i comprovats.
Contemplant la possibilitat de nous elements de joc, salut i esportius al llarg del
contracte, s’acceptarà el preu del catàleg de la casa comercial de l’element i de l’any
vigent al qual se li aplicarà la mateixa baixa que a la resta dels catàlegs presentats en el
moment de l’oferta.
S’aplicaran els % de DG i BI, i l’IVA corresponent.
En cas d’incompliment de les tasques a realitzar, s’aplicaran a les certificacions
mensuals les següents deduccions :
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DEDUCCIONS / INCOMPLIMENTS
Per inspecció anual, informe o part d'informe o inspecció no
realitzades en el termini establert al plec de condicions

150€ / àrea, conjunt
d'elements i inspecció

Per inspecció funcional, informe o part d'informe o inspecció no
efectuats en el termini establert al plec de condicions

100€ / àrea, conjunt
d'elements i inspecció

Per inspecció visual ordinària no realitzada o no efectuada en el
termini establert al plec de condicions

50€ / àrea, conjunt
d'elements i inspecció

Per informes de treball setmanals no realitzats o no efectuats en el
termini establert al plec de condicions

200€ / àrea, conjunt
d'elements i inspecció

Per joc o element amb nivells de deteriorament no admissibles, per
manca de control o per manca o ineficàcia del manteniment

50€ / joc o element i dia

Per personal o mitjans materials oferts al projecte de servei, i no
aportats

250% del seu valor/ dia

Aquests imports se’ls aplicarà el IVA corresponent.
13. PRESENTACIÓ DE L’OFERTA

L’empresa concursant presentarà l’oferta segons l’annex 1 del PCAP, i els preus per a tots
els treballs i materials de l’annex 6 a la columna A (considerant que el valor màxim
acceptable és el que consta a la columna B).
El preu del manteniment bàsic per les àrees de joc, elements per a la salut i esportius.
Aquest preu inclourà tots els treballs previstos a l’apartat 5 A) Manteniment bàsic descrits al
plec de condicions tècniques.
Per a la determinació dels preus dels subministraments dels elements de joc, salut i
esportius l’empresa concursant especificarà el percentatge de baixa ofertada sobre els
catàlegs de les cases comercials que serà idèntica per a tots (mínim de les cases comercials
dels que ja hi ha elements instal·lats a la ciutat – segons l’annex 1, 2 i 3).
En cas de no aportar els catàlegs en el moment de l'oferta, l'empresa concursant
especificarà, igualment, el % de baixa a aplicar en cas que sigui adjudicatària i serà llavors
quan els hagi de lliurar.
Contemplant la possibilitat de nous elements de joc, salut i esportius al llarg del contracte,
s’acceptarà el preu del catàleg de la casa comercial de l’element i de l’any vigent al qual se li
aplicarà la mateixa baixa que a la resta dels catàlegs presentats en el moment de l’oferta i
els percentatges de DG i BI que l’empresa hagi fixat en l’elaboració del seu pressupost.
Per als treballs addicionals pel correctiu es presentaran tots els preus de l’annex 6, es
completarà la columna A (considerant que el valor màxim acceptable és el que consta a la
columna B).
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14. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les
causes següents:
a) Ampliacions o disminució del servei objecte del contracte per la incorporació o
disminució d’àrees de joc, elements per a la salut i esportius a mantenir o per
modificació dels estàndards de manteniment. Aquest increment o disminució no
comportarà establir nous preus unitaris en el contracte; es manifestarà en un
increment o disminució d’unitats de prestació del servei.
b) Per la incorporació de nous elements que puguin sorgir al llarg d’aquests anys de
contracte i que, es prioritzi la seva utilització i posterior conservació. Es certificarà
mitjançant l’aportació del nou catàleg vigent i s’aplicarà el mateix % de baixa que
l’empresa hagi ofertat a la resta de catàlegs i productes. Aquesta modificació no
comportarà l’establiment de nous preus unitaris en el contracte. Aquest increment o
disminució es manifestarà en un increment o disminució d’unitats de
subministrament.
c) Modificacions, canvis i/o adequacions relatives a materials i/o elements, per tal
d’atendre a nous canvis de requeriments, de normativa o bé per a la millora de
l’accessibilitat per a tothom i per a la seguretat. Aquesta modificació no comportarà
l’establiment de nous preus unitaris en el contracte; es manifestarà en un increment o
disminució de treballs i/o subministraments.
S’estableixen els següents límits a les modificacions:
-

En cap cas, les modificacions previstes en aquest contracte, poden representar una
variació superior, a l’alça o a la baixa, del 20% del preu inicial.

-

Les condicions, abast i límits d’aquestes modificacions i les que hagi proposat
l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per
aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i la seva formalització
mitjançant la redacció d’un nou pla de serveis (que reculli les modificacions), que
serà aprovat pel òrgan competent.

L’anterior és sens perjudici que es poguessin operar altres modificacions no
previstes en el contracte, sempre que concorrin els termes i requisits previstos a
l’art. 205 1 i 2a) i c) de la Llei de Contractes del Sector Públic, és a dir,
-

Quan el canvi de contractista no sigui possible per raons de tipus econòmic o tècnic,
que obligués a l’òrgan de contractació a adquirir serveis o subministraments amb
característiques tècniques diferents als inicialment contractats, quan aquestes
diferències donen lloc a incompatibilitats o dificultats tècniques d’ús o de manteniment
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que resultin desproporcionades; i tanmateix que el canvi de contractista generés
inconvenients significatius o un augment substancial dels costos per a l’òrgan de
contractació;
- Quan es tracti d’incorporar a l’execució del contracte prestacions addicionals i/o no
substancials indispensables per garantir que l’objecte del contracte permet garantir el
compliment de les necessitats de les que porta causa la contractació, havent de
justificar la necessitat de les mateixes i indicant les raons per les quals aquestes no
s’han inclòs en el contracte inicial,
Especialment en casos com :
a) Adquisició d’elements, que per les seves característiques, esdevinguin singular i no
hi ha preus estàndards en els catàlegs.
b) Modificacions, canvis i/o adequacions relatives a materials i/o elements, per tal
d’atendre a nous canvis de requeriments, de normativa o bé per a la millora de
l’accessibilitat per a tothom i per a la seguretat. En aquest cas, i a excepció dels
anteriors apartats la modificació podrà comportar l’establiment de nous preus unitaris
no previstos inicialment.
El import màxim de les modificacions del contracte no podran superar a l’alça de
forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte.
La incorporació de prestacions addicionals i/o no substancials a l’objecte del contracte
s’haurà de realitzar a un preu no superior als preus de mercat. A tal efecte, l’Ajuntament es
reserva l’opció de poder sol·licitar la valoració econòmica de la prestació i de poder
contractar la dotació de la prestació a través d’un nou contracte desvinculat del present si
adverteix que la proposta per dites prestacions no s’ajusta als preus de mercat.
L’anterior també és sens perjudici de poder introduir modificacions en el contracte per
causes sobrevingudes i imprevisibles, a tenor del que disposa l’art. 205.2 b)
15. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
El compliment de les condicions especials establertes en aquesta clàusula tindrà el caràcter
d’obligació contractual essencial.
A més de les especificades en el plec de prescripcions tècniques, cal destacar les següents
obligacions per part de l’empresa adjudicatària:




L’empresa concursant haurà de presentar acreditació d’estar en disposició del
certificat del sistema de gestió de qualitat ISO 9001 i del certificat del sistema de
gestió ambiental ISO 14001, OHSAS 18001, i UNE EN 1176/7:2009
Els vehicles a utilitzar hauran de tenir una d’aquestes tres etiquetes : ECO / A / C.



El licitador haurà d’acreditar que l’estudi d’accessibilitat de les àrees de jocs serà
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realitzat per un professional qualificat (formació arquitectura, enginyeria o altres
graus compatibles amb els estudis d’accessibilitat) i especialització en el tema
d’Accessibilitat i Disseny per a tothom”, i haver realitzat estudis similars d’àrees de
jocs infantils (com a mínim d’un municipi amb població >10.000habitants). Aportarà el
CV.
Prestar els serveis amb precisió i seguretat, de forma regular i interrompudament, en
la forma prevista en el plec de prescripcions tècniques i amb submissió a les
instruccions que dictin els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, de conformitat amb
l’oferta presentada.
No hi ha subrogació del personal. El contractista estarà obligat a disposar a
L’Hospitalet d’una persona que el representi davant l’ajuntament pels fins i objecte
del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de les
relacions amb l’administració municipal.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs executats així com
de les conseqüències que es dedueixin per l’Administració o per a tercers de les
omissions, els errors, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
L’adjudicatari estarà obligat a complir el disposat a la vigent legislació social i de
seguretat i salut. El contractista, en relació als seus treballadors, haurà de complir
estrictament i durant tota la vigència del contracte les mesures de prevenció de riscos
laborals establertes per la normativa vigent. El incompliment d’aquestes obligacions
per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del
personal tècnic designat per ell, no implicarà cap responsabilitat per a la corporació
contractant.
El contractista serà responsable de l’exacte compliment de la totalitat dels serveis
contractats.
Els treballs s’hauran de realitzar en l’ordre lògic i pràctic del bon ofici i es prendran
totes les mesures que siguin necessàries per evitar qualsevol afectació a la via
pública, als treballadors o usuaris.
L’adjudicatari és responsable dels accidents, danys, perjudicis o molèsties a béns o
persones terceres amb motiu dels treballs que realitzi, per a garantir els possibles
danys o perjudicis que puguin produir-se, disposarà d’una assegurança de
responsabilitat civil i danys a tercers en quantitats suficients, lliurant còpia de la
pòlissa de l’assegurança en fer-se càrrec del contracte.
L’Ajuntament està facultat per sol·licitar a l’empresa adjudicatària, en qualsevol
moment, tota la documentació que consideri necessària a fi de comprovar la plena
legalitat de l’empresa en relació a la situació fiscal, laboral, administrativa, així com la
pòlissa de responsabilitat actualitzada, i tota aquella documentació relativa a la
prestació dels serveis contractats. El requeriment haurà d’atendre’s en el termini que
en cada moment assenyali l’Ajuntament.
Informar, de forma immediata sobre les reclamacions i denúncies de que tingués
coneixement.
El contractista serà responsable de prendre totes les precaucions necessàries per tal
d’evitar accidents i perjudicis a tercers, essent responsable d’elles.
S’haurà d’atendre especialment a la seguretat dels usuaris de les àrees de joc i de
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les zones on estiguin ubicades, per la qual cosa es retiraran ràpidament totes les
restes, terres o residus, que impedeixin l’ús normal del recinte.
L’adjudicatari intervindrà directament, sense necessitat d’autorització expressa del
servei tècnic municipal, en totes aquelles operacions d’inspecció i d’actuació que
requereixin els treballs inclosos en la modalitat de manteniment bàsic. És de la seva
obligació la detecció de tots els desperfectes o situacions de mal manteniment, tant
de les actuacions incloses com a treballs de manteniment bàsic com les incloses com
a treballs de manteniment correctiu, així com la seva ràpida solució.
En cas que algun element presenti un desperfecte que el faci insegur, s’hauran de
prendre les precaucions necessàries per evitar l’accés dels usuaris i en particular
dels infants, de les persones grans i de les persones amb limitacions o mobilitat
reduïda. S’envoltaran de tanca i es senyalitzarà per a evitar-ne el seu ús. A petició
del servei tècnic es retiraran aquests elements i es duran al magatzem municipal o
de l’empresa.
Les zones o instal·lacions de jocs que siguin objecte d’obres o reparacions que
puguin suposar un perill per als usuaris o visitants, seran encerclades (amb
tanques i/o cinta) i estaran degudament senyalitzades impedint l’accés a les
persones alienes als treballs.
Intervenir, a requeriment dels Serveis Tècnics Municipals, i en actuacions que per la
seva urgència siguin necessàries, fora de l’horari normal, atenent les urgències que
es puguin derivar de la seva actuació les 24 hores de tots els dies que es portin a
terme les feines.
L’adjudicatari tindrà l’obligació de sol·licitar i gestionar tots els permisos o llicències
que siguin necessaris per l’execució dels treballs, tant si són municipals com no.
El contractista serà l’únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots
els accidents de treball que puguin sorgir durant l’execució dels treballs objecte del
contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona
execució requereixi.
El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i protecció de les àrees i
elements objecte del manteniment del contracte; pel que haurà de complir en tot
moment, les disposicions legals que s’estableixin en aquest sentit i seguir les ordres i
instruccions que doni la Guàrdia Urbana i els Serveis Tècnics Municipals.
El contractista disposarà dels elements d’informació i senyalització necessaris per a
la immediata execució dels treballs, publicitat dels treballs d’acord amb la normativa
de les administracions que intervinguin i especialment al que es refereixin al
desviament i talls de tràfic. Els costos aniran sempre a càrrec del contractista. Els
elements de protecció i seguretat d’aquests, han d’estar retolats. Els textos i format
seran facilitats pels Serveis Tècnicscorresponents.
Per tal de senyalitzar l’àrea dels treballs, l’adjudicatari haurà de disposar, al seu
càrrec, de totes les mesures de protecció i senyalització per garantir la seguretat dels
usuaris.
Per als treballs a les àrees de joc, o en cas de qualsevol actuació derivada per la
resolució d’una incidència a l’interior de l’àrea, caldrà senyalitzar la zona per
independitzar l’element en reparació sempre que sigui possible, sense que les
tanques o material utilitzat per la senyalització pugui esdevenir, també, una manca de
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seguretat. En aquests casos s’haurà de tancar tota l’àrea de joc.
L’adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d’educació
o mal tracte que el personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu
durant la prestació dels serveis.
Haurà d’adoptar els compromís ambiental: coneixement de la política de gestió
integrada, els objectius i fites ambientals de l’Ajuntament i la corresponent signatura
de la carta de compromís ambiental per part de l’empresa.
El contractista estarà obligat al compliment del que estableix la clàusula de qualitat
ambiental, punt 15 d’aquest Plec.
L’empresa haurà d’adaptar i interconnectar el seu propi sistema d’informació perquè
la part corresponent a la resolució de les peticions i incidències, o la planificació dels
treballs, o la informació relacionada amb les inspeccions entre d’altres, sigui coherent
i formi part del SIT municipal, una part del qual es basa en el sistema SIGVial.
Es realitzarà l’actualització de les dades dels elements i àrees objecte del contracte.
La informació relacionada amb el manteniment i modificacions (altes i baixes) de les
àrees de joc i elements inclosos al contracte s’haurà de poder incorporar al sistema
d’informació municipal.
El manteniment de la informació es realitzarà en temps real actuant sobre la base de
dades del SIT municipal, pel que respecta a la informació relacionada amb l’objecte
del present contracte.
L’adjudicatari haurà d’especificar els centres de tractament de residus que utilitzarà i
passarà un resum per mesos de la totalitat dels residus duts a cada un dels centres.
L’adjudicatari es farà càrrec de la correcta gestió de la totalitat dels residus generats
en la realització de tots els treballs descrits al present plec i dels que li puguin ser
encomanats com a treballs extraordinaris.
En el cas de materials d’excavació i demolició preferiblement es carregaran i
transportaran a abocador en el mateix moment de la seva generació. Si això no fos
possible, es disposarà de contenidors (protegits), en un nombre màxim de dos,
situats dintre d’un tractament que es retiraran tan aviat com es trobin plens.
Tot el material instal·lat tindrà la garantia establerta pel fabricant.
L’adjudicatari haurà d’acceptar la cessió de noves àrees i/o elements.
L’Ajuntament podrà efectuar totes les remodelacions o millores que consideri
oportunes dins de les àrees i/o elements a mantenir per l’adjudicatari.
Les despeses derivades del lliurament i transport del material o a subministrar serà a
càrrec del contractista
En el cas de que els tècnics municipals consideren que en el moment del lliurament
el element subministrar no compleix amb les condicions requerides o te
desperfectes, s’haurà de retirar l’element i haurà de ser substituït per un altre sense
cap cost per l’ajuntament
L’ajuntament podrà fer el subministrament d’elements de joc, salut i esportius i
l’empresa adjudicatària s’obliga a la seva col·locació i posterior manteniment.
Un mes abans de la finalització del contracte, l’adjudicatari, haurà de facilitar al servei
tècnic municipal la relació de subministradors i altres documents relacionats
(garanties, manuals de funcionament, certificats de qualitat, etc,...)
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16. OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DE L’ADJUDICATARI
16.1

QUALITAT AMBIENTAL

L’Hospitalet de Llobregat és un dels 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona que
constitueixen l’àmbit d’aplicació del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, horitzó 2020
(PAMQA 2020) i que conforma la Zona 1 de qualitat de l’aire.
El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a partícules
de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que
determina la legislació europea.
El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire preveu actuacions ambientals
addicionals per a aquestes situacions, les quals s’anomenen situacions d’episodi ambiental
de contaminació. Davant aquests episodis, el Departament de Territori i Sostenibilitat
procedeix a l’activació del protocol per contaminació atmosfèrica.
L’Ajuntament de L’Hospitalet està redactant un protocol d’avís preventiu, en el que establirà
un seguit de mesures com la de aturar TOTS ELS TREBALLS DE MANTENIMENT, a les
zones definides com a Zona d’Atmosfera Protegida del municipi (ZUAP), o la que es
defineixi en el protocol.
Per fer front episodis d’alerta i avís preventiu, l’Ajuntament de l’Hospitalet determina un
conjunt de mesures complementàries a les previstes per la Generalitat de Catalunya
relatives a les obres en execució. Aquestes mesures van orientades bàsicament a evitar la
resuspensió de partícules a l’aire, fet que representaria un increment de les concentracions
d’aquestes i per tant un empitjorament de la situació. Les mesures susceptibles d’activació
són els següents:






Extremar el compliment de la guia de neteja relativa a les obres de la ciutat.
Evitar les activitats que generin pols.
Suspensió temporal e immediata de les obres fins la desactivació del protocol per
contaminació atmosfèrica, o avís preventiu en zones ZUAP.
Altres mesures específiques segons la naturalesa i fase de l’obra, a definir pel tècnic
municipal responsable de l’obra i el Protocol definit per l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Aquesta relació de mesures no és limitativa i es podran aplicar independentment de
l’activació del Protocol de la Generalitat amb l’objectiu assenyalat anteriorment de no
empitjorar la situació.
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En el moment de la signatura el contracte, l’adjudicatari s’adherirà al protocol establert per
l’Ajuntament relatiu als episodis d’avís preventiu, o en el seu cas al Protocol de la Generalitat
de Catalunya.
Per tal de garantir l’aplicació d’aquestes mesures de qualitat ambiental, així com la resta de
mesures de caire mediambiental establertes en la legislació actual (com és la gestió dels
residus de l’obra), a l’acta de replanteig s’inclourà una persona responsable anomenada per
l’empresa adjudicatària com a responsable ambiental de la obra.
L’aplicació d’aquestes mesures complementaries serà determinada per l’Àrea Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i serà comunicada pel tècnic municipal responsable de
l’obra a la persona designada per l’empresa adjudicatària. Aquesta persona serà la
responsable davant l’ajuntament dels temes mediambientals relatius a l’execució de l’obra,
durant tot el termini d’execució. L’aplicació de les mesures serà de caràcter obligatòria i el
seu incompliment podrà esdevenir en la imposició de sancions, les quals queden estipulades
al Plec de condicions administratives.

17. CONTROL DOCUMENTAL: OBLIGACIONS DE CONTROL DOCUMENTAL DEL
CONTRACTISTA.
El contractista, en base a l’article 28 de la LCAP, haurà de lliurar tota la documentació
relacionada amb els criteris d’adjudicació pels quals hagi obtingut alguna puntuació* i altres
condicions d’execució assenyalades al Plec de condicions administratives.
Així, el contractista haurà de lliurar, mensualment, juntament amb la certificació, un informe
amb el títol “CONTROL DOCUMENTAL”. El lliurament d’aquest document serà
imprescindible per a procedir al pagament de la certificació i contindrà el següent recull
documental:
1. Gestió de residus: s’haurà de lliurar la documentació relativa a la gestió de residus
del contracte.
1.1 Albarans, certificats i abonaments de taxes dels centres de reciclatge, de
selecció i/o dipòsits autoritzats, de tots els residus generats durant la prestació
del contracte.
2. Documentació conforme la fusta dels elements subministrats disposa de la
certificació forestal o fusta de boscos de gestió legal i sostenible, FCS o similar.
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