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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ,
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.-

SECRETARI

GENERAL

DE

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
realitzada el dia 10 d'octubre de 2018 , adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

Departament de Compra Pública; 189/2018/G15000
ACORD NÚM. 10.- APROVAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE
CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA ÀREA SINGULAR DE JOCS INFANTILS AL
PARC DE LA MARINA DE VILADECANS, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT
HARMONITZAT
I
TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA
(EXP.
AEP/ASG/Contractació/2018/56).ANTECEDENTS
1. L’informe emès pel cap del departament de Gestió i Manteniment de l’Espai
Públic de l’Àrea d’Espai Públic, de data 3 d’octubre de 2018, manifesta la
necessitat de contractar el subministrament i i 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 de Viladecans:
“…La transformació de l’espai públic de Viladecans durant els últims vint anys li
ha atorgat a la ciutat la seva actual imatge, amb uns espais públics oberts i
integradors, ben dissenyats i equipats, lloc de trobada i convivència col·lectiva, i
amb un segell de modernitat inqüestionable.
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- del
paisatge urbà, i un dels motors de l’activitat als parcs de la ciutat.
D’altra banda, conceptes com sostenibilitat, accessibilitat i seguretat ja estan
incorporats plenament com a pautes de l’actuació municipal, i per tant, estan
integrats també en la definició dels paràmetres de qualitat dels elements urbans.
1.- Antecedents i motivació de la necessitat
1. Moció del Ple Municipal del 25.02.2016 sobre accessibilitat i inclusivitat
dels parcs infantils.
2. Acord del Ple Municipal de data 31.05.2018 d’aprovació de l’expedient de
Modificació de crèdits número 19/2018, de CRÈDITS EXTRAORDINARIS,
finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, per
aplicació parcial del superàvit pressupostari de la liquidació 2017 a
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INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, núm. de referència 14.
3. Informe de necessitat redactat pel Director de l’Àrea d’Espai públic de
data 05.09.2018.
4. 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.
Es planteja la instal·lació d’una àrea singular de jocs infantils -en ordre a la seva
superfície i a la quantitat i dimensions dels jocs a instal·lar- en una de les
esplanades del parc de la Marina, actualment amb un ús residual.
Es demana que sigui un àrea innovadora i tematiztada, prenent el mar com a
tema genèric de referència. No obstant això, el disseny de la relació de l’àrea i els
jocs amb el tema del parc es lliure, sempre que es compleixin els requeriments
mínims generals i específics quant a tipologia i disseny, qualitat dels materials,
aspectes lúdics i d’instal·lació que s’estableixen en el present plec.
L’àrea de jocs, per les seves dimensions, admet diferents zones per a totes les
franges d’edat, així com la instal·lació d’un nombre proporcionat de jocs adaptats
i/o inclusius per a diferents capacitats motrius, sensorials o psíquiques. S’haurà
de garantir, com a mínim, l’accés adaptat a tots i cada un dels jocs adaptats,
essent preferible l’accessibilitat universal en tota l’àrea. ....”

2. A l’esmentat informe del cap del departament de Gestió i Manteniment de
l’Espai Públic de data 3 d’octubre de 2018, es justifica el no establiment de lots
diferenciats en aquest contracte i s’informa favorablement per iniciar
procediment de licitació per a la contractació del subministrament i 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 de Viladecans, amb un
pressupost màxim de licitació de 301.011,09 € (inclòs l’IVA), d’acord amb el
següent detall:
- Import del contracte (sense IVA)
- IVA (21 %)

248.769,50 €
52.241,59 €

3. 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.
4. Els serveis tècnics del 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.
5. El termini de lliurament i instal·lació és de tres mesos, a comptar des de la
data de la formalització del contracte administratiu.
6. El valor estimat del contracte (VEC) és per un import total de 248.769,50 €.
7. El pressupost base de licitació és per un import màxim de 301.011,09 €
(IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
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- Import del contracte (sense IVA)
- IVA (21 %)

248.769,50 €
52.241,59 €

Costos directes:
- Import aproximat corresponent als subministraments
- Import aproximat corresponent a les obres d’instal·lació

200.000,00 €
48.769,50 €

8. Vist l’informe emès pel cap del departament de Gestió i Manteniment de
l’Espai Públic de l’Àrea d’Espai Públic, de data 1 d’octubre de 2018, en el que
justifica el no establiment 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.
9. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa a càrrec de l’aplicació
pressupostària 31012 17100 61902 (IFS Reforma Parc de la Marina) (A12018000066937) del pressupost general de l’exercici de 2018.
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 mixt de subministrament i obres, d’acord amb la
definició que del mateix estableixen els articles 13, 16, 18 i 25.1 a) de la LCSP,
essent la prestació que té més importància des del punt de vista econòmic la
part del subministrament.
3. L’article 25.1 a) i el capítol IV del títol II del llibre II (art. 298 a 307) de la LCSP,
que regulen el contracte administratiu de subministrament.
4. L’article 29 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes
administratius.
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.
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7. L’article 21.1.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 c) de la LCSP, en funció dels quals, per raó de
la quantia del contracte 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 30 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 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.
12. El Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, 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.
Vist l’informe emès pels responsables del departament de Compra Pública i del
departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals, amb la
conformitat del Secretari General de la corporació.
Atesa la proposta formulada per la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis
Generals,
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- INICIAR I TRAMITAR l’expedient administratiu de contractació per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària, del
contracte administratiu mixt de subministrament i 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 de Viladecans, amb un
pressupost màxim de licitació de 301.011,09 € (inclòs l’IVA), d’acord amb el
següent detall:
- Import del contracte (sense IVA)
- IVA (21 %)

248.769,50 €
52.241,59 €
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SEGON.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte.
TERCER.- DECLARAR aquest expedient de contractació de TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA.
QUART.- CONVOCAR procediment obert harmonitzat per a l’adjudicació,
mitjançant tramitació ordinària, del contracte administratiu mixt de
subministrament i 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 de Viladecans.
CINQUÈ.- AUTORITZAR una despesa per un import total de 301.011,09 €
(inclòs l’IVA), amb càrrec a de l’aplicació pressupostària 31012 17100 61902
(IFS Reforma Parc de la Marina) (A-12018000066937) del pressupost general de
l’exercici de 2018.
SISÈ.- PUBLICAR l’anunci de licitació al PERFIL del CONTRACTANT de
l’Ajuntament
de
Viladecans,
consultable
a
la
seu
electrònica
https://seu.viladecans.cat/perfil-del-contractant.html, i al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) amb una antelació mínima de 30 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.
SETÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea d’Espai Públic (departament
de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic i departament administratiu) i a l’Àrea
de Serveis Generals (Intervenció General, Tresoreria i departament de Gestió
Econòmica) als efectes que hi corresponguin.
Resultat de la votació: Aprovació per unanimitat dels membres assistents.
I, perquè així consti i tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat
d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Viladecans, a la data de la signatura
electrònica, amb la salvetat i reserva d’allò que estableix l’art. 206 del ROFRJ de
les ENTITATS LOCALS, del 28-11-86.
Vist i plau

Secretari General
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
Ajuntament de Viladecans
11/10/2018 14:18:02

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
11/10/201814:27:25
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