124 CLS Parc de la Marina IFS-2018

Antoni Sánchez-Fortún Ripoll, cap del Departament de Gestió i manteniment de l’Espai
públic de l’Àrea d’Espai Públic, en relació al Plec de Prescripcions Tècniques per a la
contractació del Subministramentim i instal·lació d’una Nova àrea singular de jocs
infantils al Parc de la Marina de Viladecans, redacta el següent

INFORME
1. Atès el programa d’Inversió de l’Ajuntament de Viladecans següent:
 Inversions Financerament Sostenibles 2018 (Reforma Parc de la Marina).
2. Atès que, des del Departament de Gestió i manteniment de l’Espai públic, de l’Àrea
d’Espai públic, s’ha redactat un Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació
del Subministramenti instal·lació d’una Nova àrea singular de jocs infantils al Parc de
la Marina de Viladecans, en allò que fa referència a la situació, característiques, obres a
realitzar i nivells de qualitat dels elements a instal·lar.
3. Atès que l’objecte del contracte és el subministrament i la instal·lació de jocs infantils, així
com dels elements auxiliars i mobiliari urbà associats, per una nova àrea singular al Parc de
la Marina de la ciutat.
4. Atesa 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.
5. Atesa la pauta 20ª de la Instrucció, que estableix que l’òrgan de contractació i els serveis
tècnics responsables de l’execució del contracte podran considerar que les característiques
del contracte no resulten adequades per incorporar totes o algunes de les clàusules sobre
criteris d’adjudicació o condicions d’execució, o que difereixin dels percentatges o
ponderacions que s’estableixen a la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la
contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans.
6. Atès que la pauta 20ª estableix també que en aquests casos l’òrgan de contractació
haurà de justificar-ho degudament en l’expedient, expressant quines condicions o criteris no
poden aplicar-se al supòsit concret i que l’informe tècnic justificatiu haurà de constar a
l’expedient.
7. Atès que l’objecte del contracte és majoritàriament el subministrament dels elements a
instal·lar, i que les tasques corresponen a treballs majoritàriament d’oficis especialitzats
(jocs infantils) o amb risc per a les persones (paviments de cautxú), es proposa que no sigui
d’obligat compliment (condició especial d’execució) ni que s’estableixi com a criteri
d’adjudicació el fet que l'empresa adjudicatària tingui l’obligació de contractar com a mínim
un 5% de treballadors sobre el total de la plantilla que executi el contracte (en còmput
d’hores totals de treball anuals), a persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral, que formin part dels col·lectius descrits en la pauta 5ª.

Pels mateixos motius, i en relació a la totalitat dels treballs, es proposa que no sigui d’obligat
compliment (condició especial d’execució), ni que s’estableixi com a criteri d’adjudicació el
fet que l'empresa adjudicatària tingui l’obligació de subcontractar almenys un 5% del
pressupost d'adjudicació amb Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d'Inserció.
El que s’informa als efectes oportuns.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica
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