INFORME RELATIU A LA NECESSITATR D’INICIAR EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA ÀREA
SINGULAR DE JOCS INFANTILS AL PARC DE LA MARINA DE VILADECANS
La línia estratègica 3 del Pla d’Actuació Municipal actual (període 2016-2019) dedicada a la
Millora dels nostres barris, la cohesió, l’autoestima local i la cura del nostre territori,
en el seu apartat 3.2.1, encarregava a l’àrea d’Espai Públic un Pla de millores dels espais
verds i infantils de la ciutat com a espais de relació i convivència.
L’àrea d’Espai Públic té com a una de les principals missions el manteniment, conservació i
millora dels espais urbans de Viladecans i, entre aquests, es troben els parcs i les zones
enjardinades públiques de la ciutat.
Atès que l’àrea d’Espai Públic va rebre l’encàrrec d’execució de la creació d’una nova zona
singular de jocs infantils al parc de la Marina. El departament de Gestió i Manteniment de
l’Espai Públic, ha redactat el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del
Subministrament i instal·lació d’una nova àrea singular de jocs infantils al parc de la
marina de Viladecans.
El pressupost total per aquesta actuació és per un import total de 301.011,09 € (inclòs el
21% d’IVA). Es fa constar que la quantia econòmica per l’execució de l’esmenta’t projecte
està consignada a la partida 31012/17100/61902 IFS Reforma Parc de la Marina del
pressupost general de l’exercici de 2018.
Atès que l’esmentat projecte conté els documents mínims exigits als articles 24 i 25 del
Decret 179/95 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals i a l’article 107 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, de 30
d’octubre.
Aquest projecte conté la descripció de totes les actuacions que són necessàries, per
l’execució de les quals aquest Ajuntament no disposa de recursos humans ni de mitjans
d’obra, per la qual cosa cal que siguin sotmeses a contractació externa i de forma conjunta,
de manera que no és possible plantejar una divisió en lots de l’objecte del contracte, atès
que aquesta hipotètica divisió en tot cas podria fer l’execució del contracte excessivament
complicada i ineficient, tant per la dificultat de la coordinació dels diferents adjudicataris dels
diversos lots, com per l’establiment de les garanties a l’haver actuacions sobreposades o
solapades.
Coneguts aquests antecedents correspon iniciar el procediment de contractació de les obres
del referit projecte de subministrament i instal·lació i per això es proposa:
PRIMER.- Iniciar la tramitació de l’expedient de contractació del subministrament i
instal·lació d’una nova àrea singular de jocs infantils al parc de la Marina de
Viladecans .El pressupost total per aquesta actuació, IVA inclòs, és per un import total de
301.011,09 € (inclòs el 21% d’IVA), d’acord amb el següent detall:
Import .......................................................................................... 248.769,50 €
21 % IVA sobre 248.769,50 €......................................................... 52.241,59 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

301.011,09 €

Els valors totals s’entenen com a “claus en mà”, és a dir, que inclouen tots els conceptes
administratius (despeses generals, benefici industrial, seguretat i salut, documentació ‘as
built’, etc.) i/o feines auxiliars per a l’execució dels treballs (transport, redacció de projecte,
maquinària, ma d’obra, etc.), no definits en la descripció d’aquest document però necessaris
per a la completa execució dels treballs fins a la posta en marxa de les instal·lacions.
SEGON.- DETERMINAR la no divisió en lots pels motius expressats en aquest informe.
La qual cosa s’informa als efectes oportuns.
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