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INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
DEL PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA ÀREA SINGULAR DE JOCS INFANTILS AL PARC DE
LA MARINA DE VILADECANS. (Exp. AEP/ASG/Contractació/2018/56)
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, segons les condicions establertes al Plec de Prescripcions
Tècniques.
El Plec defineix l’àmbit d’actuació, les característiques dels elements a subministrar i
instal·lar, els treballs complementaris a realitzar, les condicions del projecte i la
documentació a aportar a la recepció de l’àrea.
El contracte inclou les següents actuacions:
- Subministrament i instal·lació completa dels jocs, terres de seguretat, tanques si
escau, rètols, elements auxiliars (bancs, papereres, font) i altres elements que
formin part de la proposta de l’àrea de joc.
- Realització de l'obra civil necessària per a la correcta instal·lació dels elements de
joc proposats en la oferta, així com aquella obra civil requerida per a la completa
finalització del disseny proposat.
- Retirada i transport a gestor de residus autoritzat dels materials resultants de les
operacions de instal·lació.
- Redacció i entrega de la documentació, en la forma definida en l’apartat
corresponent, incloses la certificació general de l’àrea redactada per una empresa
especialitzada autoritzada i les certificacions de cada un dels jocs.
Atès que la documentació sol·licitada en el Plec de condicions és la següent:
- Plànols de planta, alçats (a escala) i visualitzacions perspectives (3D,
fotomuntatges).
- Memòria justificativa del conjunt de la proposta, de la seva adequació a l’espai,
dels seus valors lúdics, funcionals i inclusius (accessibilitat i ús per discapacitats),
justificació de l’adequació al tema proposat i del paviment de seguretat proposat.
- Descripció general dels materials dels elements de joc, la seva durabilitat
resistència i solidesa, les seves qualitats mediambientals i les seves
característiques que facilitin el manteniment posterior, segons els criteris de
valoració del Plec.
- Justificació de la resistència estructural dels elements proposats i dels seus
fonaments.
- Justificació de l’accessibilitat dels jocs i de les característiques del paviment de
seguretat segons els jocs. Descripció de la solució de l’encontre amb el paviment
de sauló.
- Descripció individualitzada de cada un dels elements proposats, de les seves
característiques físiques, dimensionals i de l’àmbit de seguretat, edat d’ús i del

seu funcionament, nombre d’usuaris simultani, etc., incloent els certificats
corresponents a cada joc.
Atès que els criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes del Plec de Clàusules són
els següents:
a) Criteris de valoració no quantificables de forma automàtica (judici de valor). Fins a 49
punts.
Qualitat i adequació dels models proposats a les característiques fixades en el Plec. Es
valorarà la presentació per part dels licitadors de les característiques del conjunt de
l’actuació i dels models proposats en quant a:
a.1) Qualitat del disseny, segons els criteris del Plec (singularitat, originalitat,
innovació, estètica, dimensions). Fins a 20 punts.
a.2) Adequació de la proposta al tema indicat en el Plec (el mar). Fins a 5 punts.
a.3) Adequació de la proposta a l’entorn del parc. Fins a 4 punts.
a.4) Funcionalitat i valor lúdic (varietat, nombre de jocs, joc simultani, inclusivitat,
integració) dels elements. Fins a 8 punts.
a.5) Durabilitat, resistència, solidesa. Fins a 6 punts.
a.6) Qualitat ambiental dels materials: procedència, reciclabilitat, versatilitat, vida
útil. Fins a 4 punts.
a.7) Característiques que facilitin el manteniment. Fins a 2 punts.
Per tal de garantir un nivell de qualitat mínim, s’estableix un llindar mínim de 30 punts en
l’avaluació dels criteris no quantificables de forma automàtica. El no assoliment d’aquest
llindar mínim comporta l’exclusió del procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a
la següent fase (art. 146.3. de la LCSP 9/2017 de 8 de novembre i RD 817/2009).
Nogensmenys, s’estableix en tres (3) el nombre mínim de proposicions a valorar en la
fase de criteris quantificables de forma automàtica, per garantir la competència real en
aquest procediment. Per aquesta raó, cas de no obtenir el nombre mínim d’ofertes que
superin el llindar, s’incorporaran a la següent fase de valoració, en ordre a la seva major
puntuació, el nombre d’ofertes necessàries per garantir les tres ofertes mínimes a
valorar.
Atès que s’han presentat 5 ofertes vàlides que a continuació es relacionen:
Plica núm.

Empresa

1

LAPPSET ESPAÑA VR S.L.

2

HAGS SWELEK, S.A.

3

MICROARQUITECTURA S.L.

4

IPLAY URBAN DESIGN S.L.

5

HPC IBÉRICA S.A.

Anàlisi i puntuació de les ofertes presentades
A continuació es fa la valoració per a cada oferta segons els criteris amb Judici de valor.
Al final de les valoracions es proposa una puntuació global i se’n fa un resum de les
puntuacions de cada criteri.

PLICA 1

LAPPSET ESPAÑA VR S.L.

Proposta adaptada a l'espai existent i profusament explicada amb vistes tridimensionals,
molt atractiva pel seu disseny abstracte, en especial del joc combinat principal
"Submarino inclusivo", de grans dimensions i multiplicitat d'interpretacions simbòliques
(peix, submarí, vaixell) que accentuen la fantasia dels infants en la seva lectura. I tot des
de la perspectiva de la inclusivitat com a criteri principal, tractant molt bé l'experiència
integrada de tots els usuaris i edats, situant la majoria de les activitats a peu pla i no
oblidant cap dels col·lectius amb discapacitat.
Els altres elements, alguns més convencionals malgrat la seva espectacularitat com la
torre "Faro", o d'altres amb una certa novetat com el carrusel o el vaivé adaptats, i algun
de realment nou com el gronxador d'equilibri "Pez manta", completen la proposta.
Un altre dels factors de singularitat de la proposta són els tendals proposats per donar
ombra, si bé no s’explica la seva gestió i/o facilitat de muntatge/desmuntatge segons
l'estació de l'any.
Conté a bastament tots els elements demanats en el plec, si bé es troba a faltar algun
gronxador individual i, en especial, del tipus niu per a nadons.

Ben explicada des del punt de vista del material proposat i del seu disseny, tant
gràficament com documental, dels valors funcionals, lúdics i inclusius dels jocs, de la
seva versatilitat i de la qualitat dels materials. Molt ben explicats els valors per als nens
amb disminucions físiques, sensorials o psíquiques.
Excel·lent qualitat dels materials (preponderància dels metàl·lics i de fusta de pi nòrdic) i
de les seves característiques resistents i ambientals.
Ben explicades les característiques que faciliten el manteniment.
No aporta certificats de qualitat, seguretat o ambientals.
Proposta
-

-

-

Joc combinat inclusiu de quatre seccions "Submarino inclusivo", (dimensions 2,5 x 17
x 7,5 metres), amb diferents tipus de joc de trepa, torre amb gran tobogan en tub
(3,5 m. d'alçada i 9 de desenvolupament), 4 plataformes, telefèric de 15 m. de
longitud i gronxador col·lectiu de cistella niu. Incorpora un elevat nombre de jocs de
manipulació, educatius, d'habilitat, sensorials, telèfon, periscopi, i d'equilibri i trepa
(16 elements).
Joc combinat "Faro" (torre amb sostre), (dimensions 8 x 6 x 7,3 metres), amb un
gran tobogan en tub (4,2 m. d'alçada i 8,4 de desenvolupament) i un mitjà (1,5 m.
d'alçada i 3 de desenvolupament), 5 plataformes, barres de trepa i barra de bombers.
Gronxador amb cistella - niu (D. 1,2 m. de xarxa) adaptat.
Balancí col·lectiu (1 x 2 m.) (adaptat).
Giratori enrasat amb proteccions lateral (D. 1,8 m.) adaptat.
2 Barres d'exercicis d'habilitat/motricitat.
Terra ondulat en relleu (no descrit específicament).
"Pez manta", joc d'equilibri - gronxador.
Terra de cautxú de 710 m2 aprox., amb dibuix del mar i ones i una illa on se situa la
torre (4 colors).
Cartell instruccions municipal (2 uts.)
Tram de tanca metàl·lica de brèndoles (16 ml).
Tres grans tendals per donar ombra (151 m2).

Valoració
a.1) Qualitat del disseny: singularitat, originalitat, innovació, estètica, dimensions.
Excel·lent qualitat del disseny dels elements, especialment del joc combinat principal
(submarí) on, des de l'abstracció, planteja l'acumulació d'una gran quantitat d'elements
de joc de diferents característiques, funcions i tipologia d'usuari, afavorint clarament la

integració dels nens de diferents edats i capacitats. Integra també elements en alçada tal
com es demanava en el plec (torres, tobogan, telefèric).
Aquest conjunt es complementa amb l'altra estructura de grans dimensions (far) de
disseny més figuratiu, que té un segon gran tobogan, i amb jocs novedosos com la
manta, el carrusel i el balancí col·lectius adaptats o el paviment en relleu ondulat.
Puntuació: 20 punts
a.2) Adequació de la proposta al tema: el mar.
Ben explicats i relacionats els valors lúdics, funcionals i inclusius dels elements i, en Molt
bona interpretació del tema proposat, combinant elements abstractes (submarí-vaixellpeix) o figuratius (far, màstil amb vela, periscopi), sobre un paviment de cautxú en forma
de mar amb ones i una illa.
La proposta destaca pel seu relat unitari, relligant les activitats i els elements en l'espai
de forma equilibrada i efectiva.
Puntuació: 5 punts
a.3) Adequació de la proposta a l’entorn del parc.
El projecte assumeix l'espai assignat sense plantejar la continuïtat amb la plataforma de
sauló. Per contra, la inclusió dels tendals per donar ombra interpreta molt bé les
condicions de l'emplaçament.
Puntuació: 3,5 punts
a.4) Funcionalitat i valor lúdic dels elements: varietat, nombre de jocs, joc simultani,
inclusivitat, integració.
Molt ben explicats i relacionats els valors lúdics, funcionals i inclusius dels elements i, en
particular, la seva integració en l'element principal (submarí). A ressaltar, per la seva
novetat, el carrusel giratori a nivell del terra i el balancí col·lectius o els grans tobogans
en túnel.
Molt destacable també la quantitat de jocs diferents i el nombre d'usuaris simultani, ben
descrits en les fitxes. Es troba a faltar, però algun gronxador individual i especialment
tipus niu per a nadons.
Puntuació: 8 punts
a.5) Durabilitat, resistència, solidesa.
Molt bona. Aporta documentació tècnica completa de materials i elements, procés de
fabricació i característiques de resistència i durabilitat.
Paviment: SBR+EPDM.
Puntuació: 6 punts
a.6) Qualitat ambiental dels materials: procedència, reciclabilitat, versatilitat, vida útil.
Bona. Aporta documentació tècnica completa de les característiques ambientals dels
materials, procés de fabricació, cicle de vida i reciclatge.
No aporta certificacions dels jocs.
Puntuació: 3 punts
a.7) Característiques que facilitin el manteniment.
Poc manteniment i ben explicades les característiques que afavoreixen les operacions de
manteniment.
No fa esment de garantia de subministrament de peces futura.
Puntuació: 1 punts
TOTAL CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR PLICA 1:
PLICA 2
HAGS SWELEK, S.A.

46,5 PUNTS

Proposta amb un bon nivell de disseny, realitzada a partir de la segmentació dels usuaris
en zones diferenciades organitzades com a illes inverses (illes de mar). Aquestes illes,
amb paviment de cautxú, estan separades per un paviment de formigó de color sorra,
entenem que en continuïtat amb el paviment de sauló del parc. D'aquesta manera, és la
proposta que més superfície utilitza.
Si bé el disseny dels elements no és especialment innovador -recorre majoritàriament a
les característiques figuratives dels elements- la proposta és correcta i cal destacar la
torre Far amb els seus dos espectaculars tobogans.

Tanmateix, el tema de l'adaptació dels jocs i, sobretot, de la seva integració estan
tractats de manera excessivament fragmentada i especialitzada per espais, i en alguns
casos (gronxadors) d'una forma massa literal.
Conté tots els elements sol·licitats al plec, però es troba a faltar algun giratori o balancí
col·lectius i adaptats.
Explicació de la proposta i dels seus valors lúdics i inclusius massa sintètica i
esquemàtica, però molt ben explicada gràficament.
Bona qualitat dels materials (preponderància de la fusta laminada i no laminada de pi
nòrdic en estructures i HPL en paraments i jocs individuals), ben explicats els processos
de fabricació, política d’empresa i les seves característiques ambientals. Disposa de
certificats de qualitat, però els de sostenibilitat de la fusta no queda clar si són dels seus

subministradors. Tampoc hi han els certificats dels jocs (sí consta el segell a les fitxes
dels elements) a excepció dels de cautxú.
Cap referència al manteniment dels elements i materials.
Proposta
Conjunt de 5 àrees diferenciades amb els següents elements:
- Joc combinat vaixell "Bell Pirata" (dimensions 8,5 x 5 x 5,7 metres), amb vàries
plataformes, tobogan mitjà (1,5 m. d'alçada i 3 de desenvolupament, ondulat) i
tobogan petit (0,95 d'alçada i 2 de desenvolupament), passarel·la penjant de 2
metres, trepa de xarxa i de barres, barra de boles, telescopi i telèfon, i 6 elements
de joc simbòlic i manipulació. Més 2 vaivens de molla (individual i doble).
- Joc combinat Faro (torre amb sostre), (dimensions 5 x 6 x 5,9 metres), amb dos
grans tobogans en tub (3,5 m. d'alçada i 8 de desenvolupament amb gir 90º), trepes
de barres i accés a primera plataforma amb rocòdrom, amb un joc d'habilitat i
mostrador.
- Combinat infantil "Levander" (dimensions 7 x 6,2 x 3,4 metres), amb rampa d'accés
amb cadira de rodes., tres plataformes (dos amb sostre), una xarxa horitzontal de 2,5
x 5, 5 metres, un tobogan petit (1,2 m. d'alçada i 2 de desenvolupament), i 6 jocs de
manipulació i sensorials. Més 2 vaivens de molla adaptats (individual i doble).
- Conjunt de 6 gronxadors de diferents tipus: col·lectiu (D. 1,1 m.), niu, niu+adult,
cadira i taula, tots adaptats excepte el darrer.
- Zona amb jocs de cautxú en relleu, amb dos elements principals de 1,2 m de
diàmetre i 65 cm. d'alçada, un amb túnel i muntanya de formigues (no queda clar si
amb forats passants), i diversos elements figuratius també en relleu (7), combinats
amb un tobogan mini (0,5 d'alçada i 1,2 de desenvolupament) i 3 vaivens de molla
(un quàdruple).
- Terra de cautxú de 716 m2 combinats amb 302 m2 de paviment de formigó (total àrea
1.018 m2), amb dibuixos generals simulant illes i porcions de mar, i dibuixos figuratius
de peixos i crancs (6 colors).
- No hi han al·lusions a cartells d'instruccions o normes d'ús.
Valoració
a.1) Qualitat del disseny: singularitat, originalitat, innovació, estètica, dimensions.
El disseny dels elements, d'estil majoritàriament clàssic i figuratiu, té bona qualitat
estètica, en particular la torre amb tobogans de gran alçada o el vaixell pirata, tots
harmonitzats en un llenguatge comú.
Destaquen per la seva novetat els jocs corporis de cautxú per als més petits, o la varietat
de seients de gronxador individual que proposa (d'altra banda d'una forma una mica
expositiva). Trobem a faltar en aquest punt algun altre element dinàmic col·lectiu (p.e.
giratori o balancí).
S'organitza a partir d'illes de mar on se situen diferents tipus d'elements, amb usuaris de
diferents edats i, en alguns casos, de diferents capacitats. Aquesta fragmentació
penalitza la integració dels diferents jocs i dels diferents usuaris.
Puntuació: 16 punts

a.2) Adequació de la proposta al tema: el mar.
Sorprenent interpretació del mar en quant al paviment (illes de mar), però correctament
solucionada des del mon figuratiu amb jocs clàssics com la torre - far, el vaixell pirata o
altres elements amb referències directes al mon del mar.
Es troba a faltar un discurs més integrador dels diferents elements i el paviment.
Puntuació: 3,5 punts
a.3) Adequació de la proposta a l’entorn del parc.
Proposta adaptada a l'espai disponible (és la que més espai utilitza), a partir de dos
paviments de diferents qualitats: cautxú en les zones de joc i formigó colorejat en els
intersticis de les illes de joc.
Tot i la intenció, no acaba de resoldre la continuïtat amb la zona de sauló, ni hi ha cap
indicació de la solució constructiva..
Els jocs estan distribuïts en la superfície ocupada d'una forma mecànica però equilibrada
i correcta.
Puntuació: 3 punts
a.4) Funcionalitat i valor lúdic dels elements: varietat, nombre de jocs, joc simultani,
inclusivitat, integració.
Proposta correcta en quant al valor funcional dels jocs, però explicada de forma molt
esquemàtica, en particular els seus valors d'inclusivitat i la seva adaptació als nens amb
disminució.
Les fitxes dels elements descriuen a bastament les seves característiques funcionals i llur
valor lúdic.
Proposa un joc específic adaptat per a nens petits i diversos elements de cautxú en
relleu. Es troba a faltar, però algun joc de moviment col·lectiu i adaptat.
Puntuació: 7 punts
a.5) Durabilitat, resistència, solidesa.
Molt bona. Aporta documentació tècnica completa de materials i elements i certificacions
dels jocs, procés de fabricació i justificació de la resistència i durabilitat.
Paviment: SBR+EPDM.
Puntuació: 6 punts
a.6) Qualitat ambiental dels materials: procedència, reciclabilitat, versatilitat, vida útil.
Bona. Aporta documentació tècnica completa de materials i elements, i dels processos de
fabricació i reciclatge.
Aporta certificats de qualitat ambiental de processos i de la fusta.
Puntuació: 4 punts
a.7) Característiques que facilitin el manteniment.
Correcta. Aporta descripció genèrica però no indica els valors dels jocs proposats en
quant a la seva facilitat de manteniment.
No fa esment de garantia de subministrament de peces futura.
Puntuació: 1 punts
TOTAL CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR PLICA 2:

40,5 PUNTS

PLICA 3

MICROARQUITECTURA S.L.

Proposta molt suggerent en quant a la relació amb l'entorn, donant continuïtat visual a la
plataforma de sauló del parc com a platja front el mar i configurant, en un discurs unitari,
la disposició i relacions entre els diferents elements i zones. Urbanitza amb paviment de
cautxú la superfície més gran de les propostes i integra, a més, els elements de jardineria
i mobiliari urbà sol·licitats com a millora.
Ben argumentada la relació de l'àrea amb el tema del mar i molt atractiva la proposta per
la qualitat formal abstracta dels elements proposats.
Molt ben explicada la proposta i els seus valors funcionals, lúdics i inclusius a partir de
diagrames i dibuixos molt explicatius. Memòria molt ben organitzada segons els criteris
del Plec.
Disseny innovador a partit d'elements abstractes situats majoritàriament a peu pla,
reinterpretant els elements clàssics de joc infantil. No obstant, no inclou algun dels
elements sol·licitats (com grans tobogans o elements en alçada) i la integració dels jocs
és discutible ja que els elements adaptats o són els clàssics (gronxador niu o cistella,
jocs simbòlics o sensorials) o està molt dirigit als més petits (combinat Smart Play), però
l'element principal no conté elements clarament adaptats malgrat l'explicació de la
memòria.
Molt bona qualitat dels materials (preponderància de l'acer galvanitzat i pintat amb
tractaments especials i els plàstics (polietilè) en part provinents de reciclatge. Ben
dissenyats els nusos de les barres amb peces especials.

Excel·lent i molt ben explicada la qualitat ambiental, l’origen i el cicle de vida dels
materials. També aporta garanties de subministrament de recanvis i informes valoratius.
Disposa dels certificats de qualitat i seguretat.
Proposta
-

-

-

Joc combinat "Palybooster" (dimensions 19,7 x 8 x 4,4 metres), amb plataforma
central (2,4 m.) amb accés per xarxes de corda i anelles flotants, dos tobogans
mitjans oberts (2 m. d'alçada i 3,5 de desenvolupament), amb varis jocs d'equilibri i
agilitat (8 elements): 3 de penjar, 23 de transferència sobre boles o barres, 1
gronxador de peu, 1 pas d'anelles,.
Joc combinat compacte "Smartplay" per a petits (dimensions 3,5 x 3,12 x 2,5
metres), amb plataforma (0,8 m.), tobogan mini corbat (0,8 d'alçada i 1,5 de
desenvolupament), 2 trepes de cordes i preses respectivament i túnel de sortida.
Inclou molts jocs (11 elements) d'habilitat, sensorials, manipulació (àdhuc un petit
circuit per cotxets de joguina).
Tirolina de 15 m. (reversible, sobre un disseny de vaixell).
Gronxador amb cistella - niu (D. 1,0 m.) adaptat.
Conjunt de 4 gronxadors de diferents tipus: 2 niu, 1 banda i 1 cadira.
Cúpula amb forats (caseta) (D. 1,6, h 1,15).
1 balancí de molla (de peu).
1 giratori individual.
2 vaivens de molla.
Terra de cautxú de 1.018 m2 aproximadament, amb dibuix del mar amb diverses
profunditats, costa, escuma de les ones i illes i vaixell (9 colors) i dibuixos figuratius.
No hi han al·lusions a cartells d'instruccions o normes d'ús.

Valoració
a.1) Qualitat del disseny: singularitat, originalitat, innovació, estètica, dimensions.
Proposta molt suggerent, tant en el tractament de l'espai com en la qualitat dels elements
proposats, a partir d'uns jocs de línies abstractes, molt transparent, de gran qualitat
estètica i funcional, predominantment d'habilitats físiques. L'acumulació de jocs,
plantejats com a recorregut continu, la seva diversitat i versatilitat, i el fet de situar la
majoria de jocs a peu pla fan d'aquest element un exemple de joc integrat i atractiu.
Els altres jocs, també de línies abstractes, són realment de disseny excel·lent i innovador.

També el tractament del terra de cautxú (el més gran de totes les propostes) i la
col·locació dels elements en relació amb el mateix, construeixen un relat unitari i
harmoniós.
Integra, a més, els elements de vegetació i mobiliari urbà dins del mateix discurs.
Puntuació: 18 punts
a.2) Adequació de la proposta al tema: el mar.
Si bé el tractament de l'espai, donant continuïtat a la "terra" front el mar en el dibuix del
paviment de cautxú, o la integració dels arbres dins de l'àrea de jocs (illes) per donar
ombra són una excel·lent interpretació del tema proposat, la manca de referents
figuratius dels jocs penalitza una mica la relació. Tan sols la mínima referència a un
vaixell de la tirolina sembla insuficient en aquest aspecte.
Puntuació: 4 punts
a.3) Adequació de la proposta a l’entorn del parc.
El dibuix general del paviment, a partir de la continuïtat del paviment de sauló de
l'esplanada on s'ubica, conjuntament amb les línies modernes dels jocs s'avenen
perfectament al context paisatgístic del parc.
Puntuació: 4 punts
a.4) Funcionalitat i valor lúdic dels elements: varietat, nombre de jocs, joc simultani,
inclusivitat, integració.
Molt bona proposta en quant al valor lúdic dels elements oferits, amb una explicació
excel·lent a partir de diagrames i dibuixets deliciosos. Molt ben explicats l'accessibilitat i
l'adaptació dels jocs, tot i que molt centrats en els aspectes físics. Bona integració
d'usuaris en detriment dels sensorials i psíquics. Espectacular el petit joc per a petits.
Tanmateix, ha oblidat els elements en alçada que es demanaven en el Plec,
especialment torres i tobogans.
Puntuació: 4 punts
a.5) Durabilitat, resistència, solidesa.
Molt bona. Aporta documentació tècnica completa de materials i elements, procés de
fabricació i característiques de resistència i durabilitat.
Aporta els certificats de qualitat i seguretat.
Paviment: EPDM.
Puntuació: 6 punts
a.6) Qualitat ambiental dels materials: procedència, reciclabilitat, versatilitat, vida útil.
Excel·lent. Aporta explicació respecte del pertcentatge de material reciclat de cada
producte, i de les estratègies per compensar la petjada de carboni.
Puntuació: 4 punts
a.7) Característiques que facilitin el manteniment.
Excel·lent. Aporta garanties de recanvis i paviment de cautxú.
Aporten un curiós informe (sense data) d'una empresa de manteniment coneguda en el
sector, on estan (ben) qualificades quatre de les empreses d'aquest procediment.
Puntuació: 2 punts
TOTAL CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR PLICA 3:

42 PUNTS

PLICA 4

IPLAY URBAN DESIGN S.L.

Proposta basada en la recreació d'un port pesquer amb diferents elements de fusta de
robínia predominantment, concentrant els jocs en una àrea pavimentada amb cautxú
relativament més petita en comparació amb les altres propostes.
Tot i el disseny figuratiu de la majoria d’elements -vaixell, poblat pesquer, torre- conté
elements més abstractes com la illa amb volums de cautxú o el joc giratori. Destacable la
impressionant torre de 8 metres d'alçada, amb un tobogan en tub a 4,50 metres d'alçada
i un gir de quasi 360º , o la tirolina de 20 metres que surt també de la torre. Completa la
proposta un circuit d'equilibris de fusta.
Precisament la concentració dels elements, que li confereix la seva imatge potent, és
també un dels seus majors dèficits, impedint una imatge clara i ordenada del conjunt de
l'àrea. Tampoc el dibuix del cautxú (tot i el comentari de la possibilitat de canviar-lo),
ajuden en aquest sentit.

El tema de l'adaptació dels jocs es resol amb la inclusió de jocs adaptats i de joc
simbòlic, confiant la integració a la proximitat entre elements.

Conté tots els elements sol·licitats al plec, però es troba a faltar algun giratori o balancí
col·lectiu adaptat o algun gronxador individual..
Explicació de la proposta i dels seus valors lúdics i inclusius massa genèrica i no gaire
clara en quant a la localització d'alguns elements. Gràficament només hi ha una única
visualització general, el que juntament amb la presentació amb altres jocs no inclosos en
la proposta dificulta la seva comprensió.
Bona qualitat dels materials (preponderància de la fusta de robínia i de l'acer inoxidable).
Disposa de certificats de qualitat de la fusta i dels jocs i de seguretat. Cap referència al
manteniment dels elements i materials.
Proposta
-

-

-

Joc combinat "Barco pesquero" (dimensions 10,6 x 7 x 4,5 metres), amb plataformes
(proa, popa i lateral), tobogan (1,5 d'alçada i 3 de desenvolupament), circuit
d'equilibri, cabina amb sostre, pont de cordes de 3,9 m., xarxa i vàries escales
d'accés, dos barres de bombers, timó i llarga vista.
Torre "Faro" (dimensions 6 x 6,5 x 8 metres), amb quatre plataformes (a 2 m. i a 4,5
m.), dos tobogans (un obert de 2 d'alçada i 3 de desenvolupament i un de tub de 4,5
d'alçada i 9 de desenvolupament amb gir 360º), diverses trepes per pujar i barra de
bombers.
Tirolina de 20 m. (incorporada a Faro).
Circuit d'equilibris "Small balance track" (dimensions 6 x 4,5 metres), 7 elements i
lona de coberta en forma de vela.
Gronxador amb cistella - niu de xarxa (D. 1,2 m.) adaptat.
4 casetes fusta joc simbòlic (Astérix, mercat (2) i Idefix).
Giratori individual.
Pissarra
Trencaclosques vertical de fusta amb dibuix os en colors (3 elements).
Panell per fer-se fotos.
2 volumètrics de cautxú (o 3 segons dibuix), amb túnel i trampolí.
Panell giratori, xilofon i telèfon.
Terra de cautxú de 480 m2 aprox., amb dibuix del mar i illes de molts colors (9) de
formes abstractes sense dibuixos figuratius.
Estació de carregadors de mòbil.
Hi ha una fitxa d'un cartell d'instruccions general de format no municipal.

Valoració
a.1) Qualitat del disseny: singularitat, originalitat, innovació, estètica, dimensions.
Proposta a partir de jocs de fusta de robínia, de marcades característiques formals, amb
jocs ben dissenyats en base a models figuratius (torre, vaixell, casetes), de bona qualitat
formal però una mica antiquats.
La concentració dels elements en un petit espai (és la que menys espai ocupa de les
propostes) i el dibuix desconcertant del paviment de cautxú fan que l’imatge global sigui
una mica caòtica.

A banda del mon formal dels jocs de fusta rústica, incorpora alguns elements més
moderns, poc significatius. Trobem a faltar algun altre element dinàmic col·lectiu (p.e.
giratori o balancí).
Puntuació: 15 punts
a.2) Adequació de la proposta al tema: el mar.
Bona adaptació, des del mon figuratiu, a elements que tenen a veure amb el mar (vaixell,
far), més dubtosa en els altres elements i clarament insuficient en una lectura de tota
l'àrea en conjunt que, tot i l'explicació del poblat pesquer, qualsevol interpretació del
dibuix del paviment desmenteix.
Puntuació: 3 punts
a.3) Adequació de la proposta a l’entorn del parc.
La manca d'imatges del conjunt dificulta l'avaluació d'aquest punt. Ni es compren la
situació dels jocs, ni s'adequa correctament a l'esplanada de sauló (el retall poligonal del
paviment és inversemblant), ni el mon formal del Parc de la Marina sembla l'adequat per
aquest tipus de jocs.
Puntuació: 2 punts
a.4) Funcionalitat i valor lúdic dels elements: varietat, nombre de jocs, joc simultani,
inclusivitat, integració.
Sense negar el valor lúdic dels elements principals de la proposta (vaixell i torre), es
troben a faltar moltes funcionalitats comuns a tots els parcs com gronxadors, vaivens o
giratoris. Sí hi han elements singulars com el trencaclosques vertical de fusta o el
trampolí i túnel en les semiesferes de cautxú.
D'altra banda, hi han suficients elements adaptats, i la proximitat entre els jocs fa que
millori la integració dels nens.
Proposa com a novetat una estació de carregadors de mòbil.
Puntuació: 5,5 punts
a.5) Durabilitat, resistència, solidesa.
Molt bona. Aporta descripció tècnica completa de materials i elements i certificacions de
qualitat i de seguretat dels jocs.
Paviment: SBR+EPDM.
Puntuació: 5 punts
a.6) Qualitat ambiental dels materials: procedència, reciclabilitat, versatilitat, vida útil.
Tot i que disposa del certificats de fusta sostenible, i de qualitat ambiental dels
processos, no aporta cap explicació específica al respecte, ni d’estratègia d'empresa, ni
d'utilització de material reciclat, ni de cicle de vida.
Puntuació: 2 punts
a.7) Característiques que facilitin el manteniment.
Presumptament bo, ja que no aporta cap explicació al respecte.
Aporta garanties de recanvis excepte del paviment de cautxú.
Puntuació: 1 punts
TOTAL CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR PLICA 4:

33,5 PUNTS

PLICA 5

HPC IBÉRICA S.A.

Proposta basada en la recreació del mar i una illa central de sorra, formada amb el
paviment de cautxú en volum, de grans dimensions i que enllaça, mitjançant un
passarel·la, amb el joc principal, un vaixell adaptat de neteja dels mars, en una
interpretació dels valors mediambientals del mar i les possibilitats pedagògiques dels
jocs. Inclou dos cartells especials, un divulgatiu sobre la gestió sostenible dels oceans, i
un altre explicatiu dels diversos jocs de l'àrea.
Malgrat el disseny figuratiu dels elements i els dibuixos del paviment, conté també
elements de formes més abstractes remarcables com la pròpia illa central, el carrusel
giratori a pau pla (adaptat) o el balancí col·lectiu. Precisament l'adaptació i la inclusivitat
dels jocs és un dels valors principals de la proposta, com per exemple l'esforç d'adaptació
i integració de l'element principal.

Molt ben construïda, estructurada i molt eficaç explicació dels valors lúdics i d'inclusió
dels elements, a partir de diagrames i dibuixos molt explicatius.

No conté tots els elements demanats en el plec, ja que no hi han estructures en alçada ni
cap gran tobogan. Tanmateix, és l'única proposta que resol constructivament el contacte
del paviment de cautxú amb l’esplanada de sauló.
Bona qualitat dels materials, a partir d'estructures metàl·liques o de fusta i panells
predominantment d'HPL. Ben explicades les seves característiques ambientals i els
processos de reciclatge i gestió de residus. Disposa de tots els certificats de qualitat,
seguretat i mediambientals d'empresa i dels elements.
Proposta
-

-

-

-

Joc combinat "Barco limpia océanos" (dimensions 12 x 8 x 7 metres), amb
plataforma perimetral a 1,2 m. d'alçada més passera lateral a peu pla des de la duna
elevada (adaptat), amb 9 elements de joc d'habilitat, manipulació o simbòlic, 3 trepes
d'accés (xarxa, barrots i preses), tobogan obert doble ample (1,2 d'alçada i 3 de
desenvolupament), passera penjada de 3 m. de longitud i 2 barres de bomber.
Joc combinat petit "La ballena" (dimensions 5,5 x 2,6 x 2,5, metres), format per dos
plataformes, 2 tobogans (0,6 i 1,2 m. d'alçada i 2 de desenvolupament), i panell
d’activitats.
Tirolina de 25 m..
Joc d'equilibri (xarxa) de 5,2 x 4,4 x 3 m.
Tobogan petit "Faro".
Giratori adaptat enrasat de D. 2 metres.
Gronxador amb cistella - niu de xarxa (D. 1,2 m.) adaptat.
Conjunt de 2 gronxadors amb seient taula i seient cadira amb arnès.
Balancí col·lectiu 1,2 x 2,2 metres, adaptat.
Molla vaivé doble.
Terra de cautxú de 780 m2 aprox., amb dibuix del mar i una illa amb volum de grans
dimensions (15 x 9 x 1,2 metres) amb accés a peu pla i amb trepa de preses i un
trampolí de 1,2 x 1,2 metres. - 3 colors i molts dibuixos figuratius de peixos,
deixalles i submarí.
Camí de textures (4)
2 cartells divulgatius
Vorera davant plataforma de sauló i accés lateral.

Valoració
a.1) Qualitat del disseny: singularitat, originalitat, innovació, estètica, dimensions.
Disseny figuratiu dels elements principals (vaixell, far) amb bona qualitat estètica i una
certa modernitat. La formació d'una illa de sorra amb volum de grans dimensions al
centre de l'espai representa la principal singularitat de la proposta, organitzant al seu
voltant la disposició del jocs, encara que la inclusió de petits jocs en la seva superfície és
més qüestionable.
D'altra banda, a excepció del gran vaixell adaptat o el camí de textures, la resta
d'elements no destaquen especialment pel seu disseny innovador.
Un altre dels dèficits de la proposta és la no inclusió d'estructures en alçada, tal com es
demanava en el Plec, que haguessin donat una altra dimensió a l'àrea.
Puntuació: 14 punts

a.2) Adequació de la proposta al tema: el mar.
Ben interpretada, des del mon figuratiu, la relació amb el tema proposat, a partir d'una illa
central amb volum. Tot i així, no es reconeix un relat que integri la majoria d'elements, tot
i valorar la singularitat de la cura dels mars com a tema principal.
Puntuació: 3 punts
a.3) Adequació de la proposta a l’entorn del parc.
Encara que és l'única proposta que intenta resoldre funcionalment el contacte del
paviment de cautxú amb l'esplanada de sauló, no resol espacialment el contacte.
I, a banda del vaixell, la resta d'elements semblen distribuïts més per les seves
necessitats espacials que per la relació entre ells i amb l'entorn.
Encara i així, el dissenys del jocs s'avé correctament amb l'ambient general del parc.
Puntuació: 3 punts
a.4) Funcionalitat i valor lúdic dels elements: varietat, nombre de jocs, joc simultani,
inclusivitat, integració.
Molt ben explicats i relacionats els valors lúdics, funcionals i inclusius dels elements.
A ressaltar, per la seva novetat, el carrusel giratori a nivell del terra i el balancí col·lectiu o
les possibilitats de la gran illa central.
Tanmateix, l'oblit de proposar estructures de torre o grans tobogans penalitza la
proposta. També es troba a faltar, en comparació amb altres propostes, una major
varietat de jocs.
Puntuació: 4 punts
a.5) Durabilitat, resistència, solidesa.
Molt bona. Aporta documentació tècnica completa de materials i elements, procés de
fabricació i característiques de resistència i durabilitat, i dels assajos per certificar-les.
Aporta certificats de qualitat i seguretat dels elements.
Paviment: no hi ha descripció.
Puntuació: 6 punts
a.6) Qualitat ambiental dels materials: procedència, reciclabilitat, versatilitat, vida útil.
Molt bona. Aporta documentació tècnica completa de materials i elements, i
delsprocessos de fabricació i reciclatge.
Aporta certificats de qualitat ambiental de processos, materials, cicle de vida i reciclatge.
Puntuació: 4 punts
a.7) Característiques que facilitin el manteniment.
Bona. Aporta explicació de les característiques de manteniment.
No hi han referències a garantia de recanvis.
Puntuació: 2 punts
TOTAL CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR PLICA 5:

36 PUNTS

Disseny

Adequació al
tema

Adequació a
l'entorn

Funcionalitat
i valor lúdic

Durabilitat,
resistència
i solidesa

Qualitat
ambiental

Manteniment

Resum de la puntuació de les pliques segons els criteris amb judici de valor

Total

1

LAPPSET España VR S.L.

20,0

5,0

3,5

8,0

6,0

3,0

1,0

46,5

2

HAGS SWELEK, S.A.

16,0

3,5

3,0

7,0

6,0

4,0

1,0

40,5

3

MICROARQUITECTURA S.L.

18,0

4,0

4,0

4,0

6,0

4,0

2,0

42,0

4

IPLAY URBAN DESIGN S.L.

15,0

3,0

2,0

5,5

5,0

2,0

1,0

33,5

5

HPC IBÉRICA S.A.

14,0

3,0

3,0

4,0

6,0

4,0

2,0

36,0
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