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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE JOCS INFANTILS A TRES ÀREES DE JOCS, EN DOS LOTS (153/2021/008)
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 21 de març de 2022 en què s’aprova l’
adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de jocs infantils a tres àrees de
jocs, en dos lots i vist la part dispositiva que es transcriu:
“...
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb l'art. 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, el contracte del subministrament i instal·lació de jocs
infantils a tres àrees de jocs, en dos lots a l'empresa HPC IBERICA, SA, de conformitat amb
l'acta de la Mesa de contractació de data 17 de desembre de 2021, amb total subjecció als
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques aprovats en acord de la Junta de
Govern Local, en sessió de data 21 de juliol de 2021, i a la seva oferta econòmica. En
concret:
- Lot 1 (Parc 18 – Plaça Constitució. Zona 1) per un preu de quaranta mil nou-cents
quinze euros amb dos cèntims (40.915,02 €), IVA inclòs, i
- Lot 2 (Parc 19 – Plaça Constitució. Zona 2; Parc 25 – Torre Vermella) per un preu de
trenta-cinc mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-set cèntims (35.654,97 €),
IVA inclòs.
Segon. APROVAR els documents comptables que comporta aquesta contractació amb
càrrec a les partides pressupostàries del pressupost vigent d’acord amb el següent detall:
LOT 1:
Partida pressupostària
4010-17100-62515-88101

Any
2022

Document
D

Import
Núm. operació prèvia
40.915,02 €
920220002251

Partida pressupostària
4010-17100-62515-88101

Any
2022

Document
D

Import
Núm. operació prèvia
35.654,97 €
920220002252

4010-17100-62515-88101

2022

A/

LOT 2:

669,61 €

920220002254

Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa HPC IBERICA, SA, indicant-li que, de
conformitat amb la clàusula 16a. del PCAP el contracte es formalitzarà en document
administratiu dins del termini establert a l’article 153 de la LCSP.
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Quart. NOTIFICAR el present acord a l’empresa EUROSEÑAL, SL i HAPPYLUDIC
PLAYGROUND AND URBAN EQUIPAMENT, SL, que no han resultat adjudicatàries. ”
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Atès que a la part expositiva es rebutgen les ofertes presentades per dues de les empreses.
D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, Les administracions públiques poden rectificar, així
mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes."
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer. AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local per resolució d’
Alcaldia número 1.262 de data 11 de març de 2021, de modificació de la resolució núm.
2.642 de data 15 de juny de 2019, per a procedir a l'aprovació de la rectificació de l’acord l’
adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de jocs infantils a tres àrees de
jocs, en dos lots, a tenor de la previsió establerta en l’art. 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic, atès el règim de sessions ordinàries de l’òrgan de
contractació i la urgència en la tramitació de la modificació de l’esmentat contracte.
Segon. RECTIFICAR a tenor de la previsió establerta en l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’error
detectat en la part dispositiva de l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 març de
2022, d’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de jocs
infantils a tres àrees de jocs, en dos lots, de tal forma que la redacció de la part dispositiva ha
de ser la següent:
Primer. REBUTJAR l’oferta presentada per l’empresa EUROSEÑAL, SL pel que fa al lot 1
i 2, ja que les fitxes tècniques presentades al sobre 3 no són dels mateixos jocs proposats al
sobre 2. A més a més, l’oferta econòmica per al lot 2 que proposa té un import de 32.565,30 €
IVA exclòs (39.404,01 € IVA inclòs), i és superior a l’import màxim establert al punt 5è del
PCAP de 29.829,08 € IVA exclòs (36.093,19 € IVA inclòs).
Segon. REBUTJAR l’oferta presentada per l’empresa HAPPYLUDIC PLAYGROUND
AND URBAN EQUIPAMENT, SL pel que al lot 1, ja que el joc combinat proposat té menys
funcions lúdiques que les requerides al plec de prescripcions tècniques en què es demana el
subministrament i instal·lació d’un joc combinat per a nens/es de + de 2 anys amb capacitat
mínima de 25 persones, model J4081 de Proludic o equivalent que té 25 funcions lúdiques: 2
d’escalar, 4 d’imaginar, 1 de lliscar, 3 de trobar-se, 1 de descansar, 2 de manipular, 1 d’
amargar-se, 1 d’estimulació sonora, 2 d’estimulació tàctil, 3 d’estimulació visual i 5 de trepar.
El joc combinat ofert per HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT, SL
té 15 funcions lúdiques: la imaginació (taulell mostrador, finestra semiesfèrica), la
experimentació (panell matemàtic, xilòfon i telèfon), l'agilitat i la trepa (túnel i accessos), el
lliscament (mitjançant dos tobogans de diferents altures, un d'ells fet de resina per evitar
cremades als més petits), dues zones de refugi per imaginar i socialitzar i pel que fa al lot 2 ja
que l’oferta presentada està incursa en baixa anormal o desproporciona i requerida per tal que
presenti documentació per a la seva justificació, no l’aporta en el termini establert en l’escrit
efectuat a l’empresa en data 3 de desembre de 2021.
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Tercer. ADJUDICAR, de conformitat amb l'art. 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, el contracte del subministrament i instal·lació de jocs infantils a
tres àrees de jocs, en dos lots a l'empresa HPC IBERICA, SA, de conformitat amb l'acta de la
Mesa de contractació de data 17 de desembre de 2021, amb total subjecció als plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques aprovats en acord de la Junta de Govern
Local, en sessió de data 21 de juliol de 2021, i a la seva oferta econòmica. En concret:
- Lot 1 (Parc 18 – Plaça Constitució. Zona 1) per un preu de quaranta mil nou-cents quinze
euros amb dos cèntims (40.915,02 €), IVA inclòs, i
- Lot 2 (Parc 19 – Plaça Constitució. Zona 2; Parc 25 – Torre Vermella) per un preu de
trenta-cinc mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-set cèntims (35.654,97 €), IVA
inclòs.
Quart. APROVAR els documents comptables que comporta aquesta contractació amb càrrec
a les partides pressupostàries del pressupost vigent d’acord amb el següent detall:
LOT 1:
Partida pressupostària

Any

4010-17100-62515-88101

2022

Documen
t
D

Import
40.915,02 €

Núm. operació prèvia
920220002251

LOT 2:
Partida pressupostària
4010-17100-62515-88101

Any
2022

4010-17100-62515-88101

2022

Document
D
A/

Import
Núm. operació prèvia
35.654,97 €
920220002252
669,61 €

920220002254

Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa HPC IBERICA, SA, indicant-li que,
de conformitat amb la clàusula 16a. del PCAP el contracte es formalitzarà en document
administratiu dins del termini establert a l’article 153 de la LCSP.
Sisè. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa EUROSEÑAL, SL i HAPPYLUDIC
PLAYGROUND AND URBAN EQUIPAMENT, SL, que no han resultat adjudicatàries.

L'Alcalde

Carlos Cordón Núñez
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