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Àrea de Serveis Generals
Departament d’Assessorament Jurídic
Departament de Compra Pública
EXP.: 57/2019/CSERV

INFORME
RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ I
DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL DE LES
ÀREES DE JOC INFANTIL MUNICIPALS DE LA CIUTAT DE VILADECANS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.(Exp. AEP/ASG/Contractació/2019/28 - 57/2019/CSERV)

ANTECEDENTS
1. Vist l’anunci d’informació prèvia d’aquest procediment que es va publicar en data 14
d’agost de 2019, al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm. 2019/S 156-385229 i en
data 15 d’agost de 2019 al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans.
2. L’informe emès pel cap de la unitat de Manteniment de Jardineria, pel cap del
departament de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic, i pel cap de la unitat de Manteniment
d’Edificis Municipals del departament de Serveis públics de l’Àrea d’Espai Públic, de data 7
de novembre de 2019, manifesta la necessitat de contractar el servei de conservació i
manteniment integral de les àrees de joc infantil municipals de la ciutat de Viladecans:
“1. Antecedents i motivació de la necessitat
1.1 Atès que per acord de la Junta de Govern Local, adoptat el 29 de febrer de 2016, es va
adjudicar mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària, el contracte
administratiu de Serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils de
Viladecans, pel període comprés entre l’1 d’abril de 2016 i el 31 de març de 2018, a favor de
l’empresa HPC Ibérica, S.A. (Ept.: AEP/ASG/Contractació/2015/60).
1.2 Atès que per acord de la Junta de Govern Local, adoptat el 24 de de gener de 2018, es va
aprovar la primera pròrroga del contracte pel termini comprès entre l’1 d’abril de 2018 i el 31
de març de 2019.
1.3 Atès que per acord de la Junta de Govern Local, adoptat el 19 de desembre de 2018, es
va aprovar la segona pròrroga i última del contracte pel termini comprès entre l’1 d’abril de
2019 i el 31 de març de 2020.
1.4 Atès que és necessari procedir al inici d’un nou expedient per a la contractació del Servei
de manteniment integral dels elements inclosos en les àrees de jocs infantils de Viladecans,
de conformitat amb allò establert en el Plec de prescripcions tècniques que s’adjunta al
present informe i que s’adeqüen a les normes UNE-EN-1176 i UNE-EN-1177.
1.5 Atesa la insuficiència i falta d’adequació dels mitjans personals i materials amb que
compta l’Ajuntament de Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el
contracte, tota vegada que no es disposa de personal especialitzat per a realitzar les feines
descrites en el plec.
1.6. Atès el Plec de Prescripcions Tècniques, redactat pel departament de Gestió i
manteniment de l’Espai públic, que haurà de regir la present contractació, que s’adjunta al
present informe.…”

3. A l’esmentat informe, de data 7 de novembre de 2019, es justifica el no establiment de lots
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diferenciats en el present contracte i s’informa favorablement i es sol·licita iniciar
procediment de licitació per a l’adjudicació del servei de conservació i manteniment
integral de les àrees de joc infantil municipals de la ciutat de Viladecans, per un
període de dos anys, prorrogable per dos períodes d’un any més, d’acord amb les
especificacions tècniques que es detallen als plecs de prescripcions tècniques, essent el
pressupost base de licitació pels dos anys d’execució del contracte per un import total de
272.008,00 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial).
4. Els serveis tècnics del departament de Compra Pública en col·laboració amb el
departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals han redactat el plec de
clàusules administratives particulars que haurà de regir la present contractació, el qual
inclou els pactes i condicions definidores dels drets i obligacions de les parts contractants.
5. El departament de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic de l’Àrea d’Espai Públic, ha
elaborat el plec de prescripcions tècniques que haurà de regir la present contractació.
6. El contracte tindrà una vigència de dos anys, concretament el període comprés entre l’1
d’abril de 2020 i el 31 de març de 2022, amb possibilitat de prorrogar-lo per períodes anuals
sense que la vigència total del contracte incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre
anys, essent imprescindible per a la pròrroga el preavís al contractista amb una antelació
mínima de dos mesos anteriors a la finalització del termini de durada del contracte.
7. El valor estimat del contracte (VEC) és per un import total de 494.560,00 € (IVA exclòs),
d’acord amb el següent detall:
Import previst pels 2 anys d’execució del contracte (IVA exclòs):
Import corresponent a les eventuals pròrrogues del contracte (2 anys, IVA exclòs):
Import corresponent a l’eventual modificació del contracte (10%, IVA exclòs):

224.800,00 €
224.800,00 €
44.960,00 €

8. El pressupost base de licitació del contracte és per un import total pels dos anys
d’execució de 272.008,00 € (inclòs l’IVA, el benefici industrial i les despeses generals),
d’acord amb el següent detall:
Import anual
sense IVA
Part fixa: Servei d’inspeccions i treballs
de manteniment de les àrees de jocs
infantils (incloent la totalitat de la mà d’obra,
transport i materials necessaris, sempre que
no es tracti de peces senceres d’import
unitari superior als 95,04 euros (IVA exclòs)).
Part fixa: Servei d’inspeccions i treballs
de manteniment de les àrees de jocs
infantils de les Escoles i Escoles Bressol
de Viladecans (incloent la totalitat de la mà
d’obra, transport i materials necessaris,
sempre que no es tracti de peces senceres
d’import unitari superior als 95,04 euros (IVA
exclòs)).
Part variable a l’àmbit d’espai públic
(peces o parts de joc que hagin de ser
substituïdes quan el seu estat ho faci
imprescindible i el cost de les mateixes sigui
superior a 95,04 euros (IVA exclòs)).
L’ajuntament no s’obliga a exhaurir aquesta

IVA
(21 %)

Total anual
(IVA inclòs)

93.700,00 €

19.677,00 €

113.377,00 €

7.200,00 €

1.512,00 €

8.712,00 €

11.500,00 €

2.415,00 €

13.915,00 €
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part del pressupost. (*)
TOTAL ANUAL

TOTAL (2 ANYS)

112.400,00 €

23.604,00 €

136.004,00 €

224.800,00 €

47.208,00 €

272.008,00 €

(*) En relació a la part variable a l’àmbit d’espai públic, s’abonaran únicament aquelles peces
o parts de joc que hagin de ser substituïdes quan el seu estat ho faci imprescindible. És un
apartat variable que depén bàsicament dels vandalismes que es produeixin i en aquells
casos previstos en el plec de prescripcions tècniques. Aquesta part es valorarà utilitzant la
tarifa oficial de preus del fabricant i afegint el benefici industrial. Únicament s’abonaran els
elements o part d’aquests que es substitueixin ja que es considera que la mà d’obra i el petit
material necessari per a la reparació està inclós en el preu del contracte de les tasques de
manteniment, sempre que es tracti de peces senceres d’import unitari superior a 95,04
euros (IVA exclòs).
9. Vist que a l’informe emès pel cap de la unitat de Manteniment de Jardineria, pel cap del
departament de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic, i pel cap de la unitat de Manteniment
d’Edificis Municipals del departament de Serveis Públics de l’Àrea d’Espai Públic, en data 7
de novembre de 2019, es justifica la no incorporació en el present contracte de les clàusules,
criteris o condicions d’execució establertes a la Instrucció per a la incorporació de criteris
socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora
de la contractació pública responsable, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en
sessió realitzada en data 27 de juny de 2016.
10. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa a càrrec de les següents
aplicacions pressupostàries dels pressupostos generals dels exercicis de 2020, 2021 i 2022,
segons consta a l’informe tècnic, pendent de la corresponent fiscalització per part de la
Intervenció general, d’acord amb el següent detall:
Aplicació
pressupostària
31012 17100 21001
Manteniment i
millora jocs infantils
31021 32300 21200
Conservació i
reparació Col·legis
31021 32330 22799
Manteniment
Escoles bressol
31021 93300 21200
Conservació i
reparació d’Edificis

Exercici 2020

Exercici 2021

Exercici 2022

95.469,00 €
A_FUT12019000077819

127.292,00 €
A_FUT12019000077822

31.823,00 €
A_FUT12019000077825

4.886,78 €
A_FUT12019000077827

6.515,70 €
A_FUT12019000077829

1.628,92 €
A_FUT12019000077830

1.315,95 €
A_FUT12019000077833

1.754,60 €
A_FUT12019000077836

438,65 €
A_FUT12019000077838

331,28 €
A_FUT12019000077841

441,70 €
A_FUT12019000077842

110,42 €
A_FUT12019000077844

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 17 de la
LCSP.
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3. L’article 25.1 a) i el capítol V del títol II del llibre II (art. 308 a 315) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, per la qual s’aprova la LCSP, que regulen el contracte administratiu de serveis.
4. L’article 29.4 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes de serveis.
5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes, que estableix
que el valor estimat dels contractes el determina l’import total, sense incloure-hi l’impost
sobre el valor afegit (IVA), pagador segons les estimacions de l’òrgan de contractació. En el
càlcul de l’import total estimat s’hi ha de tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual i
les eventuals pròrrogues, així com la possibilitat de que el contracte sigui modificat.
6. L’article 131.2 de la LCSP, que estableix com a forma d’adjudicació ordinària el
procediment obert.
7. L’article 22.1.b) de la LCSP, segons el qual per l’import del valor estimat, el present
contracte es considera subjecte a regulació harmonitzada.
8. Els articles 135, 156.2. i 156.3 a) de la LCSP, en funció dels quals, per raó de la quantia
del contracte i tenint en compte que l’anunci d’informació prèvia d’aquest procediment es va
publicar en data 14 d’agost de 2019, al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en data 15
d’agost de 2019 al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans, procedeix anunciar
la licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans i al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) amb una antelació mínima de 15 dies a l’assenyalat com a últim per a la
presentació de les proposicions, a comptar des de la data de la seva remissió a l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea.
9. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
10. Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, els quals estableixen les condicions d'execució
del contracte, el qual consta a l’expedient i reuneix els requisits establerts a la LCSP.
11. L’article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual la despesa derivada
del present contracte és de caràcter plurianual. La despesa derivada de l’execució del
present contracte anirà imputada als pressupostos generals dels exercicis de 2020, 2021 i
2022.
12. L’article 117.2. de la LCSP relatiu al compromís de crèdits d’exercicis futurs amb les
limitacions que determinin les normes pressupostàries de les diferents administracions
públiques subjectes a la LCSP.
13. L’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contractació pública i l’article
99.3 de la LCSP, en els quals s’estableix que en els contractes on no hi haig divisió per lots,
s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec
de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.
14. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3658, de data 18 de juny de 2019 de delegació de
competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.
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En base a tot l’anterior, INFORMEM:
PRIMER.- Que de la documentació obrant a l’expedient, l’inici del procediment de licitació
s’adequa a la normativa vigent en matèria de contractació pública i que procedeix la
tramitació d’un procediment obert harmonitzat.
SEGON.- PUBLICAR l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al
PERFIL del CONTRACTANT de l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu
electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=vilad
ecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905, amb una antelació mínima de 15 dies a
l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions, a comptar des de la data
de la seva remissió a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
El que informem a Viladecans, en la data de signatura electrònica, salvant-ne el millor criteri.
La responsable del departament
de Compra Pública

El responsable del departament
d’Assessorament Jurídic

Cap del departament Compra Pública
Ajuntament de Viladecans
CRISTINA MURIEL ESTEBAN
07/11/2019 13:26:59

Cap de Departament d'Assessorament
Jurídic
Ajuntament de Viladecans
JUAN JOSE PEREZ-MONTES GARCIA
07/11/2019 17:51:32

NOTA DE CONFORMITAT DEL SECRETARI GENERAL
Atès l’informe jurídic que antecedeix, en relació a l’expedient de contractació referenciat en
l’encapçalament.
Ateses les competències establertes a la Disposició Addicional 3ª, apartat 8 de la Llei
9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que les transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès allò disposat a l’article 3, apartat 4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
Emeto CONFORMITAT amb l’informe anterior.

Viladecans, en la data de signatura electrònica

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
07/11/2019 18:16:02

