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1. ANTECEDENTS.
El Pla 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 a espai per a tothom. Els elements
urbans, i en particular els jocs infantils, són un dels elements més importants per la
definició del nivell de qualitat -tant material com de disseny- de l’espai públic, i un dels
motors de l’activitat als parcs de la ciutat.
D’altra banda, conceptes com sostenibilitat, accessibilitat i seguretat s’han anat incorporant
com a pautes de l’actuació municipal i, per tant, s’han d’integrar també en la definició dels
paràmetres de qualitat dels elements urbans.
És necessari 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 i millora de les
àrees de joc per a la infància i adolescència, elements per a la salut i esportius, situats a
l’espai públic, afavorint així la integració i l’aprenentatge dels infants i la pràctica de
l’activitat física per a la millora de la salut.
2. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA
SOLUCIÓ ESCOLLIDA
Considerant que la finalitat d’aquest contracte, consisteix en donar compliment als
compromisos adoptats en el pla d’actuació municipal, és necessari disposar d’aquests
treballs per a prestar el servei a la ciutadania.
Considerant que la finalitat del contracte consisteix en dotar a l’ espai públic d’elements o
productes de llarga durabilitat i disseny correcte, amb el menor impacte ambiental possible,
per tal que aquest es trobi en òptimes condicions d’utilització per part de la ciutadania,
dotant així l’espai públic dels serveis/equipaments necessaris per al joc, el benestar i la
salut de la ciutadania.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de l’Hospitalet no
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel
qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació a tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un servei pel
subministrament especialitzat en mobiliari urbà i la seva col·locació a la ciutat.
Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat mínimament òptima del servei suficient per
donar resposta també a aquestes necessitats, es considera una durada mínima del
contracte de 3 anys i amb possibilitat de pròrroga per un termini màxim de 2 anys.

3/28

3. OBJECTE I MODALITAT DE CONTRACTE
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
Les accions contemplades en aquest contracte donen resposta a diversos Objectiu
Desenvolupament Sostenible (ODS):

4. ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels treballs per a la
conservació i millora de les àrees de joc i elements per a la salut i esportius definits en el
plec de condicions tècniques, s’enumeren a continuació les fases del cicle de vida i els
impactes corresponents de l’objecte del contracte, que són rellevants i diferencials en
l’execució del mateix:
Els criteris que es consideren adients incorporar com a criteri d’adjudicació, es divideixen
en 3 moments diferents del cicle de vida del producte final.
-

Respecte al manteniment: Producte final desmuntable, amb peces de
recanvi i unions sòlides.

-

Els catàlegs que es presentin a l’oferta, per al subministrament de nous
elements, han d’especificar i tenir en compte que els materials tinguin
certes condicions, si són de fusta: hauran de presentar el certificat FSC

-

Respecte a la seva eliminació al final de la seva vida útil: % de residus no
reutilitzables (atenent a la vida útil marcada), cost d’eliminació del residu.
Possibilitat d’utilitzar un percentatge del producte com a matèria primera per
a un altre producte, afavorint l’economia circular i de proximitat.
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5. JUSTIFICACIÓ DE DIVISIÓ EN LOTS.
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a
una correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les
finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet
concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense
menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos
públics proporcionals a la finalitat requerida.

6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ ANUAL.
El càlcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del càlcul dels costos
directes i indirectes.
Per determinar el pressupost base de licitació del contracte s’han tingut en compte el preus
de mercat.
El pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte que integra el contracte
i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
El pressupost base de licitació anual s’ha estimat en 497.698,00 euros, IVA inclòs, amb el
detall següent: 411.320,66 euros de pressupost net i 86.37,34 euros en concepte d’IVA.
El pressupost base de licitació anual es desglossa en 176.103,82 euros (IVA no inclòs)
corresponents al Manteniment preventiu que inclou el preu de mercat dels costos de
personal i 235.216,84 euros (IVA no inclòs) corresponents a Manteniment correctiu que
inclou el preu de mercat d’eines, maquinària, vehicles, despeses de transport, recanvis,
materials, subministraments i treballs addicionals.
L’estructura de costos directes i indirectes es determina d’acord a la informació financera
de les empreses del sector d’activitat, publicada pel Banc d’Espanya; en concret, es
consideren els últims ratis sectorials publicats, els referents a l’any 2019, en relació a les
empreses que formen part de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE):
N811 Servicios integrales a edificios e instalaciones. Els ratis a considerar seran els
següents:

5/28

XIFRA DE VENDES TOTAL MIDES
Exercici: 2019
Sector de actividad (CNAE): N811 Servicios
integrales a edificios e instalaciones

Percentatges
(Q2)

R01: valor afegit/xifra neta negocis
62,72%
R02: despesa personal/xifra neta negocis
58,04%
Mà d'obra directa 95,00% 55,14%
Mà d'obra indirecta 5,00% 2,90%
R14: Immobilitzat material/total actiu
9,12%
R16: xifra de vendes/total actiu
202,22%
R20: capital circulant/xifra de vendes
6,13%
R03: resultat econòmic brut /xifra de negocis
4,06%
Interès legal del diner (LPGE: Llei 6/2018)
3,00%

L’estructura de costos per aquest servei s’obté a partir dels ratis financers citats, d’acord a
la relació que s’estableix en la següent taula:

ESTRUCTURA PRESSUPOST BASE DE
estructura de
LICITACIÓ (PBL)
costos
TOTAL COST VENDES (b)
b1+b2+b3
b1: Import cost personal (mà d'obra directa)
càlculs mà obra
b2: Materials (hipòtesi % del cost de personal)
108,00% x b1
b3: Altres despeses d'explotació
R14
COSTOS INDIRECTES (c )
(a-b-f-d)
COST FINANCER (f)
f1+f2
f1
R14/R16*ILD
f2
R20*ILD
BENEFICI EMPRESARIAL (d)
R03
TOTAL (a)
100,00%
IVA
TOTAL AMB IVA

%
estructura
83,96%
35,98%
38,86%
9,12%
11,66%
0,32%
0,14%
0,18%
4,06%
100,00%
21%

Estructura
PBL
345.324,15
147.986,40
159.825,31
37.512,44
47.980,66
1.316,23
575,85
740,38
16.699,62
411.320,66
86.377,34
497.698,00

El pressupost base de licitació total, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet l’Ajuntament pels tres anys del contracte, és de UN MILIÓ QUATRE-CENTS
NORANTA TRES MIL NORANTA-QUATRE EUROS (1.493.094,00€) IVA inclòs, amb el
desglossament següent: UN MI LIÓ DOS-CENTS TRENTA-TRES MIL N O U- C E N T S
S E I X A N T A U N EUROS AMB N O R A N T A V U I T CÈNTIMS (1.233.961,98€) de
pressupost net i DOS-CENTS CINQUANTA NOU MIL CENT TRENTA DOS EUROS AMB
DOS CÈNTIMS (259.132,02€) en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %.
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Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el
contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost de licitació, sinó que ho farà en funció
dels preus unitaris de l’oferta i treballs executats i els elements substituïts. Per contra
l’Ajuntament podrà decidir esgotar el pressupost de licitació augmentant els treballs a
realitzar i/o subministraments.

7. IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL.
La despesa corresponent a l’exercici 2021 i que cobreix tot el pressupost base de licitació,
es farà efectiva amb càrrec de la partida que consta al certificat de retenció de crèdit núm.
210009825 de 4 de febrer de 2021, emès per la Intervenció General.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives generals, i anirà amb càrrec al pressupost i partida següent:

Any
2021
2022
2023
2024

Mesos
6 (01/07/2021
a 31/12/2021)
12 (01/01/2022
a 31/12/2022)

Orgànic
03

Programa Econòmic
1533 2.100.700

Import net
% IVA
205.660,33 € 21%

Import IVA
43.188,67 €

Import total
248.849,00 €

03

1533

2.100.700

411.320,66 €

21%

86.377,34 €

497.698,00 €

12 (01/01/2023
a 31/12/2023)
6 (01/01/2024
a 30/06/2024)

03

1533

2.100.700

411.320,66 €

21%

86.377,34 €

497.698,00 €

03

1533

2.100.700

205.660,33 €

21%

43.188,67 €

248.849,00 €

259.132,02 €

1.493.094,00 €

Total

1.233.961,98 €

8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del
contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent:
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Any
2021 (6 mesos)

Pressupost net
prestació

Pròrroga

Pressupost net
modificacions amb
increment del cost
econòmic (20%)

SUMA

205.660,33 €

41.132,07 €

246.792,40 €

2022

411.320,66 €

82.264,13 €

493.584,79 €

2023
2024 (6 mesos)

411.320,66 €

82.264,13 €

493.584,79 €

205.660,33 €

41.132,07 €

246.792,40 €

205.660,33 €

41.132,07 €

246.792,40 €

411.320,66 €

82.264,13 €

493.584,79 €

205.660,33 €

41.132,07 €

246.792,40 €

822.641,32 €

411.320,67 €

2.467.923,97 €

PRORROGA
2024 (6 mesos)
2025
2026 (6 mesos)
TOTAL

1.233.961,98 €

9. 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.
A la presentació de l’oferta, tot i que els preus inclouen el % de DG i BI cal que el concretin.
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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10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE
LA PUNTUACIÓ ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE
CRITERIS A CONSIDERAR:
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat
preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:
Criteri per preu: 73%
Automàtic 73%
Criteris qualitatius: 27%
Automàtic 11%
Judici de valor 16%
A) CRITERIS PER PREU
10.1

DESPESA DELS TREBALLS DE MANTENIMENT BÀSIC PER TIPOLOGIES
D’ELEMENTS. (màxim 34 punts)

El licitador formularà el preu del manteniment bàsic per:
10.1.1 àrees de joc ≤ 200m² (63 unitats)
10.1.2 àrees de joc > 200m² fins ≤ 500m² (63 unitats)
10.1.3 àrees de joc > 500m² fins ≤ 1.000m² (8 unitats)
10.1.4 àrees de joc > 1.000m (1unitat)
10.1.5 elements per a la salut (49 zones) i esportives (19 zones): amb elements tipus pedals,
rodes estirament i torsió, cistelles, taules tennis-taula, futtoc o similars
10.1.6 zones amb circuits o conjunts de diversos elements (5-10ut) elements esportius: circuits
gimnàstica, skate, workout.. o similar
La puntuació total d’aquest apartat serà de 34 punts.
Import total màxim: 176.103,82€ (IVA no inclòs)
Puntuació oferta: 34 x %percentatge de baixa que es valora / percentatge de baixa més elevat dels
presentats.
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Àrees de
joc

preu unitari

nombre
àrees

total

≤ 200m²

J1

63

J1.1

> 200m² fins ≤ 500m²

J2

63

J2.1

> 500m² fins ≤ 1.000m²

J3

8

J3.1

> 1.000m²

J4

1

J4.1

punts

34

Elements
salut i
esportius

emplaçaments amb
elements biosaludables i
esportius (pedals, rodes
estirament, cistelles
basket, porteries, tennistaula, futtoc...

S-E1

68

S-E1.1

Circuits
salut i
conjunts
esportius

circuits gimnàstica/salut,
skate, .. (agrupacions 510 elements)

S.E.2

5

S-E.2.1

TOTAL
PERCENTATGE BAIXA SOBRE EL
IMPORT TOTAL MÀXIM:

J1.1 + J2.1 + J3.1 + J.1.4 + S-E1.1 + S-E2.1 ≤ 176.103,82€ (IVA no inclòs)

El preu de l’oferta del manteniment bàsic (incloent tots els treballs descrits a l’apartat 5.1,
5.2 i 5.3 del Plec de Prescripcions Tècniques, no podrà superar els 176.103,82 euros (IVA
no inclòs). El petit material amb un import inferior o igual a 120€ incloent-hi el IVA també
està inclòs en el preu de l’oferta de Manteniment Bàsic.
Si no s’aporten tots els preus, no es podrà calcular correctament el valor del Manteniment
Bàsic, per tant s’exclourà l’oferta.
En el cas que el preu ofertat per al manteniment bàsic sigui superior a 176.103,82€
s’exclourà l’oferta.
El nombre d’àrees i elements està als annexos 1,2 i 3.
El manteniment bàsic inclou les inspeccions (visual-setmanal; funcional-mensual; integralanual; accessibilitat), els treballs necessaris per al manteniment de les superfícies de les
àrees de joc, els certificats d’instal·lació i garantia del cautxú, la neteja de pintades i dels
elements inclosos al contracte, els treballs de reposició de les peces i/o subministraments
amb un import inferior o igual als 120€ (IVA inclòs).
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10.2

DESPESA PER AL SUBMINISTRAMENT I RECANVIS DELS ELEMENTS DE
JOC, BIOSALUDABLES I ESPORTIUS (màxim 24 punts)

El licitador formularà la seva oferta a través d’un percentatge de baixa que s’aplicarà a tots
els catàlegs dels elements de joc, salut i esportius lliurats, que seran de cada un dels
fabricants o proveïdors dels elements existents ja a la ciutat (segons la informació de l’annex
1, 2 i 3).
Aquest percentatge s’aplicarà a tots els catàlegs de subministrament durant tota la vigència
del contracte (incloses les pròrrogues).
Els preus del subministrament del catàleg inclouran, també, la instal·lació de l’element de
joc, salut i/o esportiu.
La valoració de les propostes econòmiques tindrà una puntuació màxima de 24 punts. Per
tal de poder comparar les ofertes, es calcularà la baixa en % de cada licitador sobre el PVP
del catàleg del fabricant o proveïdors.

A la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 24 punts. A la oferta
corresponent al pressupost de licitació se li atorgarà 0 punts. A la resta d’ofertes s’assignarà
la puntuació que correspongui de forma proporcional, segons la fórmula:
Puntuació oferta = 24 x percentatge de baixa que es valora / percentatge de baixa més
elevat dels presentats
Si el licitador presenta diferents percentatges de baixa sobre el catàleg, no es podrà valorar
la seva oferta i, s’exclourà l’oferta.
Per a la certificació dels subministraments i recanvis s’aplicarà el percentatge de baixa
proposat pel licitador. Tanmateix, s’aplicarà també el mateix percentatge de Despeses
Generals i Benefici Industrial de la resta de l’oferta. (per aquest motiu, tot i que la resta de
preus de l’oferta ja inclouen aquests conceptes, el licitador especificarà quins són els
percentatges).

10.3

DESPESA PER ALS TREBALLS ADDICIONALS CORRECTIUS. ANNEX 6
(màxim 15 punts)

Es presentarà un preu per a cada concepte descrit a l’annex 6, s’inclourà les despeses de
maquinària i medis humans requerits per a l’execució de cada treball.
Es calcularà la suma de tots els preus i es puntuarà amb 15 punts l’oferta més econòmica.
La resta de puntuacions es calcularan de forma proporcional. El preu ofertat més baix de
cadascun dels conceptes descrits a l’annex 6 tindrà una puntuació de 15 punts, la resta de
puntuacions es calcularan de forma proporcional.
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Puntuació Oferta = 15 x oferta més econòmica de les presentades / oferta que es valora

B) CRITERIS QUALITATIUS (càlcul matemàtic)
10.4

CRITERI QUALITATIU VINCULAT AL CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE
(màxim 3 punts)

Aquets punts, son part de l’anàlisi del cicle de vida del producte a contractar (ACV), que
inclou també les tasques de manteniment i la seva vida útil, des de la fabricació fins a la seva
eliminació i per tant també la seva possibilitat de reciclatge de part del producte com a nou
material, i així afavorir l’economia circular.


Els catàlegs que es presentin a l’oferta, per al subministrament de nous
elements, han d’especificar i tenir en compte que els materials tinguin certes
condicions de la fusta. (màxim 1 punt)

S’atorgarà 1 punt quan els elements de fusta que integren el producte final, hauran de ser de
fusta amb certificació forestal o fusta de boscos de gestió legal i sostenible, FSC o similar, o
de fusta d’origen reciclat procedent de serreries de productes recollits de centres
especialitzats (per afavorir l’economia circular).
En cas contrari la puntuació serà de 0 punts.


Respecte a l’eliminació del producte acabada la seva vida útil. Economia circular.
El licitador haurà d’especificar a la seva oferta el % de materials que es poder
reciclar o transformar en nova matèria prima per garantir el procés d’economia
circular. (màxim 2 punts)

Es tindrà en compte i es concretarà el % de materials a reciclar o transformar o reutilitzar per
cada grup de productes:
Tanques: s’atorgarà 0,5 punts si el % a reciclar o transformar és igual o major al 40%.
S’haurà de justificar segons el manteniment correctiu. En cas contrari la puntuació serà de
0 punts. . S’aportarà, el certificat conforme s’ha reciclat o transformat el percentatge
indicat a l’oferta. (control documental).
Àrids: s’atorgarà 1 punt si el % a reciclar o transformar és igual o major al 40%. En cas
contrari la puntuació serà de 0 punts. S’haurà de justificar segons el manteniment
correctiu. . S’aportarà certificat conforme s’ha reciclat o transformat el percentatge indicat a
l’oferta. (control documental).
Cautxú: s’atorgarà 0,5 punts si el % a reciclar o transformar és igual o major al 40%.
S’haurà d’aportar el certificat de la planta de tractament i reciclatge o reutilització per al
cautxú. En cas contrari la puntuació serà de 0 punts.
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10.5

INCREMENT DE LA FREQÜÈNCIA DE TREBALLS: màxim 3 punts

Es puntuarà si el licitador presenta un increment de la freqüència dels treballs de
descompactació o volteig dels àrids dels sorrals.
La freqüència mínima és d’un cop/trimestre:
- Si la freqüència augmenta a 2 cops/trimestre s’atorgarà 1 punt.
- Si la freqüència augmenta a 3 cops/trimestre (1 mensual) la puntuació serà de 3 punts.
10.6

CERTIFICACIÓ DE LES ÀREES RENOVADES: màxim 2 punts

Si el licitador contempla la certificació d’àrees de joc que hagin estat renovades dins
d’aquest contracte (certificació ENAC) es puntuarà de la següent manera:
- 3 zones/any: 0.50 punts
- 4 zones/any: 1punt
- 5 zones/any: 1,50 punts
- 6 zones/any: 2 punts
10.7

INCREMENT DE NOVES ÀREES DE JOC / ELEMENTS SALUT / ELEMENTS
ESPORTIUS: màxim 2 punts

Es valorarà el manteniment del preu del manteniment bàsic malgrat l’increment d’àrees de
joc / elements salut / elements esportius. (qualsevol d’elles). A partir de les que s’especifica
al PPT punt 6. (És a dir, es tracta de la inclusió en el manteniment de diverses àrees de
joc/salut/esportius a partir de les 2 àrees de joc (independentment de la superfície), 5 àrees
amb elements per a la salut i 3 àrees amb elements esportius que estableix l’esmentat
apartat i que no suposen un increment o un nou càlcul per a la certificació mensual). A
partir d’aquestes xifres, si és millora la inclusió o increment en el manteniment de noves
àrees de joc sense despesa addicional, s’atorguen els següents punts..
La puntuació d’aquest apartat és la següent:
- una sola àrea (en el còmput total: àrees de joc / salut / esportius): 0 punts
- 2 àrees (en el còmput total: àrees de joc / salut/ esportius): 0,25 punts
- 3 àrees (en el còmput total: àrees de joc / salut/ esportius): 0,5 punts
- 4 àrees (en el còmput total: àrees de joc / salut/ esportius): 1 punt
- 5 àrees (en el còmput total: àrees de joc / salut/ esportius): 1,5 punts
- 6 àrees (en el còmput total: àrees de joc / salut/ esportius): 2 punts
10.8

CRITERIS AMBIENTALS: màxim 1 punt

Per la utilització de pintures atòxiques: 1 punt
El licitador presentarà un certificat o compromís d’utilització de pintures atòxiques. En cas
de presentar-lo s’atorgarà 1 punt, en cas contrari serà 0 punts.
Es presentarà certificat amb signatura digital de la marca de pintures a utilitzar.
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10.9

ESTUDI D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES ÀREES DE JOC (JUDICI
DE VALOR): màxim 5 punts

Es considera que aquest criteri, comporta, de forma directa una millora sobre la qualitat de
treballs realitzats. Es valora en el percentatge del 5%.
El licitador presentarà una descripció de manera detallada dels aspectes a considerar, per
a l’avaluació de l’accessibilitat universal de les àrees de joc, incloent-hi tots els aspectes, i
la posterior transformació amb l’índex d’accessibilitat. (màxim 4 fulls a doble cara). . En cas
de superar el nombre de pagines indicat, només s’avaluarà el contingut dels 4 primers fulls
a doble cara.
Presentarà, també, una fitxa per a l’estudi que s’haurà de fer posteriorment.
S’avaluarà que hi siguin tots els criteris, la claredat dels conceptes, la determinació de
l’índex d’accessibilitat, i la fitxa que s’haurà d’utilitzar per a la presa de dades.
- descripció i concreció dels conceptes: 1 punt
Si la descripció i concreció dels conceptes a tenir en compte per a l’estudi es
consideren suficients s’atorgarà 1 punt. En cas que la descripció sigui
deficient o manquin conceptes rellevants per a l’estudi d’accessibilitat la
puntuació serà de 0 punts.
- càlcul de l’índex (barems) : 2 punts
Si el càlcul de l’índex té en compte diversos barems seleccionats en funció de
les diverses capacitats, de la normativa vigent, necessitats dels infants en
funció de les seves capacitats, nivells d’accessibilitat i és representatiu i
aplicable a l’estudi de totes les àrees de joc amb conclusions concretes
establint possibilitats de millora, s’atorgaran 2 punts. En cas contrari la
puntuació serà de 0 punts.
- claredat de la fitxa i facilitat per a la recollida de dades: 2 punts
Si es considera suficientment clara, comprensible, senzilla per a la recollida
de dades i inclou totes les dades necessàries la puntuació serà de 2 punts.
En cas contrari s’atorgaran 0 punts.

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.

10.10 MEMÒRIA (JUDICI DE VALOR): màxim 11 punts
Criteri qualitatiu vinculat a l’objecte del contracte (11 punts) que representen un 11% del
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total de puntuació.
S’ha determinat aquest percentatge (11%) atès que aquests criteris valoren el grau de
coneixement dels treballs requerits del contracte així com l’expertesa del licitador en
l’execució d’aquesta tipologia de treballs reflectits en la correcta planificació, organització i
funcionament.
Els licitadors han de presentar una proposta de la planificació dels treballs, i una proposta de
l’organització dels mitjans destinats i la manera que es distribuiran física i temporalment al
llarg del contracte.
La proposta organitzativa del servei tindrà en compte els mínims exigibles al plec de
condicions amb la finalitat de la millora de l’eficiència, eficàcia i la qualitat del servei a
prestar. Presentarà una proposta de circuit eficient de les operacions rutinàries de
manteniment, dels equips de treball presentats.
La memòria no podrà excedir de 15 pàgines DIN A-4 a una sola cara, tipologia d'escriptura
Arial 11, interlineat 1,15. En cas de superar el nombre de pagines indicat, només s’avaluarà
el contingut de les 15 primeres indicades.
La proposta ha de ser adient, proporcionada i justificada envers la prestació d’aquest
servei.
El licitador presentarà una memòria, en la que de manera raonada s’especificarà per
cadascun dels treballs que formen part de cada tasca, la programació, la sistemàtica
operativa i el control i relació amb el servei tècnic municipal.
La proposta especificarà quins equips de treball s’adscriuran a temps complet (amb
disponibilitat durant tota la fornada ordinària de treball) i quins s’adscriuran de forma
temporal, per atendre les necessitats puntuals del servei sempre que es considerin serveis
necessaris o per a millorar els rendiments i, conseqüentment la millora del servei. Es
presentarà, també, el càlcul per hores totals de servei de l’empresa.
La proposta de vehicles i maquinària serà proporcional i adequada pels serveis a prestar.
Es farà constar la dotació de vehicles indicant marca, model i característiques tècniques
(especificant si són ECO, etiqueta A o C), així com la justificació de la seva necessitat i
idoneïtat en relació als treballs a executar en cada cas.
Es concretaran els vehicles i maquinària a utilitzar, el dimensionat d’equips per portar-les a
terme i les seves freqüències, i els plans de manteniment, així com qualsevol altra dada
que contribueixi a clarificar el projecte. Com a concreció i quantificació, hauran de
presentar la relació dels mitjans materials, recursos humans i jornades de treball
necessàries per realitzar cada tasca.
La valoració de la memòria es realitzarà de conformitat amb la documentació presentada:
La puntuació en cada criteri és la següent:
Oferta/descripció insuficient, no rellevant, no viable, no coherent o amb contradiccions: la
puntuació serà de 0 punts.
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Oferta/descripció suficient: el 50% de la puntuació màxima del criteri
Oferta/descripció bona: el 75% de la puntuació màxima del criteri
Oferta/descripció destacable: el 100% de la puntuació màxima del criteri

Es considera destacable aquella proposta que demostri el coneixement del licitador en relació
al projecte, l’espai on s’ubiquen els treballs i de com és necessari executar-los. La proposta
haurà d’estar desenvolupada de forma detallada, correcta, coherent i endreçada, i tindrà en
compte l’aportació d’estratègies i/o de mitjans materials o humans que puguin millorar els
rendiments dels processos previstos.
Es considera bona aquella proposta que estigui suficientment desenvolupada, coherent,
viable i amb mitjans materials o humans que puguin millorar els rendiments dels procesos
previstos.
Es considera una proposta suficient aquella que, encara que sigui coherent, no estigui
suficientment desenvolupada i no tingui en compte l’aportació d’estratègies i/o de mitjans
materials o humans que puguin millorar els rendiments i/o eficàcia.
Es considera insuficient la proposta que no sigui rellevant, quan no sigui viable o coherent. En
aquests casos o quan hi hagi contradiccions en qualsevol dels diferents aspectes la puntuació
en aquest apartat serà de 0 punts.

DEFINICIÓ DETALLADA DELS CRITERIS DE VALORACIÓ: (total 11 punts)
10.10.1

Adequació del treball a la realitat de la ciutat (fins a 2 punts)
Es valorarà el coneixement del treball a realitzar adequant-lo i sent coherent
amb les característiques de l’Hospitalet (dimensions, estructura, densitat de
població...). També es considerarà la congruència de la proposta, la seva
claredat, simplicitat de comprensió, detall i justificació.

10.10.2

Programa de manteniment/treballs (fins a 3 punts)
Programa de manteniment/treballs: es valorarà la metodologia i el procés de
presa de dades, i l’assignació d’una planificació coherent dels treballs
especificats en el plec tècnic i la planificació temporal i espacial dels treballs
a realitzar, adequant-les als requeriments del servei.

10.10.3

Organització dels medis humans, mecànics i materials. (fins a 3 punts)
Qualitat i valor tècnic de l’estudi que serveixi per descriure l’organització dels
medis humans, mecànics i materials, la seva coordinació i control, així com
l’optimització de les freqüències i nivells de servei.

10.10.4

Control del servei (fins a 3 punts)
Control del servei: de les tasques realitzades diàriament, detecció
d’incidències, agilitat en la resolució de les incidències, tancament de les
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Ordres de treball (OTs), actualització de l’inventari i comunicació amb el
servei tècnic municipal.

RESUM PUNTUACIÓ:
CRITERI PER PREU (73 punts)
Manteniment bàsic
Subministraments
Treballs addicionals

PUNTUACIÓ MÀXIMA
34
24
15

CRITERIS QUALITATIUS
AUTOMÀTICS (11 punts)
Cicle vida del producte
Increment freqüència treballs
Certificació àrees renovades
Increment noves àrees
Criteris ambientals
JUDICI DE VALOR (16 punts)
Estudi accessibilitat
Memòria

3
3
2
2
1

5
11
100

11. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un
procediment obert.

12.
CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I
FINANCERA
El licitador haurà d’acreditar els següents requisits:
 Solvència econòmica i financera
El volum anual de negocis, en l’àmbit de l’objecte d’aquest contracte, durant els darrers tres
anys ha de ser com a mínim 600.000€. En el cas que la data de creació o d’inici de les
activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al
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període d’activitat.


Solvència professional o tècnica
 Certificats de bona execució dels principals serveis de característiques
similars a l’objecte del contracte, realitzats durant els darrers 3 anys,
indicant el seu import, dates, destinatari públic i privat del mateix.
L’anualitat mitjana dels treballs haurà de ser superior als 300.000 €.
 Estar en possessió del Certificat ISO 9001 de Gestió de la Qualitat per a
l’activitat de manteniment i instal·lació d’àrees infantils.
 El licitador en possessió del Certificat ISO 14001 de Gestió
Mediambiental per a l’activitat de manteniment i instal·lació d’àrees de
joc.
 Certificat OSHAS 18001 de Gestió de la prevenció de riscos laborals per
a l’activitat de manteniment i instal·lació d’àrees de joc.
 Certificat d’Empresa instal·ladora i mantenidora de jocs conforme a la
norma UNE-EN 1176/ 1177 - 2009 emès per una empresa acreditada
per ENAC
 El licitador haurà d’acreditar que l’estudi d’accessibilitat de les àrees de
jocs serà 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.

12.1 OFERTES ANORMALMENT BAIXES O DESPROPORCIONADES
De conformitat amb el previst a l’art. 149 de la Llei 9/2017, als efectes de considerar les
ofertes anormalment baixes, s’aplicarà el previst a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, per el que se aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
D’acord amb el que disposa l’art. 149.3 LCSP, l’òrgan de contractació rebutjarà
aquelles ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
matèria medioambiental, social o laboral, incloent l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’art. 201 de la LCSP.

13. 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
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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 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
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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)

14. 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.
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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 :
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
Aquests imports se’ls aplicarà el IVA corresponent.

250% del seu valor/ dia

15. TERMINI D’EXECUCIÓ.
La durada de les prestacions serà de tres anys a comptar des del dia de la signatura de
l’acta d’inici, i es contemplen dues pròrrogues d’un any, fins un termini màxim de dos anys.
16. REVISIÓ DE PREUS.
Aquest contracte no preveu revisió de preus.

17. RESPONSABILITAT TÈCNICA DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari serà responsable de la conservació, reparació i senyalització dels
desperfectes i trencadisses que s’ocasionin en els materials de les instal·lacions com a
conseqüència de la seva activitat. Serà responsable de les deficiències que puguin
presentar-se en les tasques del contracte i de l’incompliment de qualsevol de les clàusules
incloses en aquest document.
L’adjudicatari, sense necessitat d’autorització expresses dels serveis tècnics municipals,
intervindrà en aquelles operacions d’inspecció i reparació que requereixin actuació
preventiva, ja que és obligació de l’adjudicatari la detecció de tots els desperfectes o
avaries que s’origini en els elements objecte del contracte. Intervindrà també a requeriment
dels Serveis Tècnics, en actuacions que, per la seva urgència siguin necessàries, malgrat
pugui ser fora del seu horari habitual.
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Si existeixen dubtes d’interpretació en referència si els treballs a realitzar estan íntegrament
inclosos en el manteniment preventiu, l’adjudicatari consultarà als serveis tècnics, els quals
resoldran i faran els aclariments corresponents. Aquesta resolució serà d’obligat
compliment, sense perjudici de la possibilitat de posteriors reclamacions que pugui dur a
terme l’adjudicatari.
Quan els serveis tècnics considerin, preferiblement amb la valoració del tècnic responsable
del contracte, que l’estat de deteriorament d’un element no admet més intervencions
puntuals (com manteniment preventiu), podrà resoldre la retirada del mateix i la possibilitat
de substitució per un altre amb les característiques que fixi el servei tècnic, i es facturarà
com manteniment correctiu un cop aprovada la despesa.

18. CONDICIONS ESPECIALS D’EXCECUCIÓ
18.1 CONDICIONS LABORALS, DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL I DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
a)

L'adjudicatari estarà obligat a complir el disposat a la vigent legislació social i de
seguretat i salut.

b)

El contractista també haurà d'observar el que es preveu en la Reglamentació
sobre Accidents de Treball i Malalties professionals, legislació sobre contractació i
subcontractació i legislació i normativa vigent sobre Prevenció de Riscos Laborals,
en la qual s'obliga a tots els adjudicataris d'obres públiques posades a licitació per
a Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc d'accidents de
treball i malalties professionals amb l'Institut Nacional de Seguretat Social.

c)

L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de
tots els accidents de treball que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs
objecte del contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica
aconselli i la bona execució requereixi, havent d'atendre les indicacions que
formuli el Tècnic Director de l'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis
Tècnics Municipals.

18.2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
En aquest contracte s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
Condicions mediambientals d’execució.
a)

El contractista farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra
(es ha dir per a la col·locació dels elements) i una correcta gestió ambiental del
seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que
aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una
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correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients
a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
b)

El contractista està obligat a mantenir netes les àrees d’actuació i els seus
voltants, tant de runes com de materials sobrants, fent desaparèixer les
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les
mesures i executar tots els treballs necessaris perquè les àrees ofereixin bon
aspecte.

Condicions ètiques d’execució
Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis
de no discriminació i igualtat de tracte relatius a:
•

•

la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere,
ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de
qualsevol altre índole;
la dignitat i llibertat de les persones.

18.3. 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 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
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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 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
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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 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.
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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,...)

18.4. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte i les obligacions tècniques del contractista
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contemplades al Plec de condicions tècniques, aquells que resultin de la documentació
contractual i la normativa aplicable i, en particular, les següents:
a)

El contractista té l’obligació de realitzar les tasques relatives al present
contracte amb estricta subjecció a les clàusules administratives (generals i
particulars) del contracte, i altra documentació complementària, d’acord amb
les interpretacions que la direcció o, si s’escau, l’Administració faci d’aquesta
documentació, les quals seran comunicades en els termes que estableix el Plec
de Clàusules Generals

b)

Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

c)

Especificar les persones concretes que executaran els treballs i acreditar la
seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de
l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar
prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles
persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

d)

Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar,
amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s
subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud , o en el seu cas
classificació, per dur-ne a terme l’execució. Un cop signat/s, haurà d’aportarlo/s dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció.

e)

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del
contracte, i en tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del
contracte respecte l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos
assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de Minusvàlids, la
contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la
subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.

f)

Si durant l’execució del contracte fos necessari la seva suspensió temporal,
aquesta haurà de ser aprovada per l’Administració previ informe de la Direcció
Facultativa. L’acceptació de suspensió en el termini d’execució de l’obra no
suposarà un augment dels costos per l’Administració respecte al pressupost
adjudicat.

g)

El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant l'execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les
troballes a la direcció de l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els
materials rescatats de l'obra es consideraran propietat de l'Ajuntament i seran
traslladats pel contractista al lloc que determini el servei tècnic municipal.
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19. TERMINI DE GARANTIA
S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos.
Es necessària una garantia de continuïtat de fabricació del producte i peces de recanvi
mínima de 3 anys.
En cas d’instal·lació de cautxú també haurà de certificar la seva durabilitat i correcte estat
durant els 3 anys següents. En cas d’instal·lació de gespa artificial haurà de certificar la
seva durabilitat i correcte estat durant 6 anys següents.

20. SUBCONTRACTACIÓ
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte
Es podrà subcontractar tasques especials i puntuals que s’hagin de fer amb equips
especialistes (equips de neteja, pintura, aportació i d’àrids,...)

21. CESSIÓ DEL CONTRACTE
En cas de crisi de l’empresa en alguns casos és útil poder cedir el contracte, i és una
restricció poc justificada. La cessió sempre requereix autorització prèvia de l’Ajuntament.

22. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del
preu del contracte Iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats:
a) Incompliments molt greus:
•
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en
aquest plec.
•
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de
condicions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a
la resolució del contracte.
•
L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de
tercers en les prestacions.
•
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals.
•
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el
medi ambient d’acord amb la legislació vigent.
•
L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
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b) Incompliments greus
•
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de
condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.
•
L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.
•
L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
•
L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en
aquest plec, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions
contractuals essencials.

c) Incompliments lleus
•
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de
condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
•
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides
en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades
com a greus o molt greus.

Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són
les següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% de la certificació mensual del mes
de la penalitat.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 5% de la certificació mensual del
mes de la penalitat.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 7% de la certificació mensual del
mes de la penalitat. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
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