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Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Contractació

FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE AS-115/2019
D’una part, el tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, en exercici de les facultats que li atorga el Decret de l’alcaldia 7880/2021, de 27
de juliol de 2021, i actuant en nom i representació de l'Ajuntament de l’Hospitalet, amb CIF P0810000J.
I de l’altra, Maria del Carmen Lligona Perea, en representació de l’empresa HPC IBERICA, SA,
amb CIF A58620808, amb domicili social a Barcelona, carrer Paris, 185, 5º 2ª (08036), les
dades i representació de la qual resten acreditades a l’expedient.
Donant fe de l’acte el vicesecretari – secretari tècnic de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament, Fernando Aragonés Seijo.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat recíprocament per l'atorgament del
present acte, que té els següents:
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.- Per Providència de tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, es disposa l’inici de l’expedient del servei de conservació i millora de les àrees de
jocs per a la infància i adolescència, i dels elements per a la salut i elements esportius situats a
l’espai públic de l’Hospitalet Llobregat.
II.- Per Resolució del tinent d’alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports núm. 3819/2021, de data 23 d’abril, es va aprovar la contractació, mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de conservació i millora de les
àrees de joc per a la infància i adolescència, i dels elements per a la salut i elements esportius
situats a l’espai públic de L’Hospitalet de Llobregat, per un valor estimat de 2.467.923,97 euros,
IVA exclòs, i un pressupost de licitació per un període contractual de 3 anys de 1.233.961,98
euros IVA exclòs.
III.- Per Resolució núm. 7569/2021, de data 19 de juliol, del tinent d'alcaldia, titular de l'Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports de conformitat amb l’art. 150.2 LCSP
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i de conformitat amb la
Mesa Permanent de Contractació, celebrada el dia Contractació celebrada el dia 1 de juliol de
2021, es va declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa a la
contractació HPC IBÉRICA, SA (CIF A58620808), requerint-la perquè en el termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment, presentés la documentació
acreditativa del compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en els
plecs, així com perquè constitueixi la garantia definitiva.
IV.- Transcorreguts els terminis establerts a l’article 150.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, l’empresa HPC IBERICA, SA ha procedit a l’acreditació de la
capacitat i solvència, de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Hisenda
Pública, la Seguretat Social i l’Ajuntament de l’Hospitalet. Així mateix, en data 3 d’agost de
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2021, ha dipositat a la Tresoreria General la garantia definitiva del contracte, per import de
61.698,10 euros, segons carta de pagament núm. 210022150.
V.- Per Resolució núm. 9958/2021 de data 4 d’octubre, signada pel tinent d’alcaldia titular de
l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, es va aprovar l’adjudicació
del contracte de referència a favor de l’empresa HPC IBERICA, SA, amb una puntuació de 99
punts, fins un import màxim de 1.233.961,98 euros, IVA exclòs (pel període contractual de 3
anys) i amb les millores d’acord amb la seva oferta.
VI.- La despesa derivada de l’execució del contracte, per un import de 1.493.094,00 euros
(1.233.961,98 € més 259.132,02 € d’IVA), té caràcter plurianual i anirà a càrrec dels
pressupostos corresponents.
El present contracte es regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- Maria del Carmen Lligona Perea, en nom i representació de l’empresa HPC
IBÉRICA, SA, es compromet a l’execució del contracte del servei de conservació i millora de les
àrees de jocs per a la infància i adolescència, i dels elements per a la salut i elements esportius
situats a l’espai públic de l’Hospitalet Llobregat, amb estricta subjecció a l’oferta presentada, als
Plecs de clàusules administratives particulars i plecs de condicions tècniques, i amb la oferta
presentada incloses les millores ofertes, documents que accepta plenament i formen part del
contracte.
SEGONA.- El preu del contracte és per un import màxim de 1.493.094,00 euros (1.233.961,98
€ més 259.132,02 € d’IVA), per al període de contractual l’1 de febrer de 2022 fins el 31 de
gener de 2025, que té caràcter plurianual, i es distribueix en els exercicis següents:
- Exercici 2022 (de l’1 de febrer a 31 de desembre), per un import de 456.223,17 euros.
- Exercici 2023 (de l’1 de gener a 31 de desembre), per un import de 497.698,00 euros.
- Exercici 2024 (de l’1 de gener a 31 de desembre), per un import de 497.698,00 euros.
- Exercici 2025 (de l’1 al 31 de gener), per un import de 41.474,83 euros.
El pagament de les prestacions derivades del contracte es formalitzarà segons la clàusula 16
del plec de clàusules administratives particulars, i amb càrrec als Pressupostos Generals de
l’any corresponent.
TERCERA.- El contracte tindrà un termini de vigència de 3 anys (des de de l’1 de febrer de
2022 fins el 31 de gener de 2025; i es podrà prorrogar com a màxim dos anys més, d’acord
amb la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars.
QUARTA.- Modificacions contractuals, només es podrà modificar el contracte, d’acord amb les
clàusules 4 i 21 del plec de clàusules administratives particulars, si concorren les
circumstàncies establertes a l’art. 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, de la Llei
de Contractes del Sector Públic .
Les modificacions es fixen en un percentatge fins al 20%, d’acord amb l’article 204 de la LCSP.
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 1 i 2a) i c) de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Per procedir a la modificació caldrà l’acord de l’òrgan municipal competent amb audiència del
contractista, i s’aprovarà d’acord amb el procediment previst.
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Les modificacions del contracte es tramitaran d’acord a l’establert als articles 203 a 207 de la
LCSP, i es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP.
CINQUENA.- El contracte s’executarà de conformitat amb els termes definits i les incidències
que se suscitin seran resoltes per l’òrgan de contractació. Les seves resolucions o acords
seran immediatament executius, sense perjudici dels recursos que siguin procedents.
SISENA.- L’adjudicatari resta obligat al compliment de les condicions especials d’execució del
contracte de caràcter social, ètic, mediambiental i obligacions del contractista d’acord amb la
clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars.
SETENA.- Ateses les característiques del present contracte, no es preveu revisió de preus,
d’acord amb la clàusula 17 de les clàusules administratives particulars.
VUITENA.- D’acord amb la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars 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,...)
Les obligacions establertes respecte de la subcontractació tenen la consideració d’obligació
essencial als efectes del que disposa l’art. 211.1.f) LCSP de manera que el seu incompliment
pot comportar la resolució del contracte.
NOVENA.- El règim de penalitats en quant a la demora en l’execució o incompliment de
l’objecte del contracte son les previstes a les clàusules 25 i 26 del plec de clàusules
administratives particulars.
DESENA.- La cessió del present contracte es podrà realitzar d’acord amb la clàusula 24 del
plec de clàusules administratives particulars.
ONZENA.- Són causes de resolució del contracte les descrites ala clàusula 27 del plec de
clàusules administratives particulars.
DOTZENA.- A la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars es designa com a
responsable, direcció, i inspecció de l’execució del contracte la Cap de Secció de Manteniment
del Verd Urbà i Biodiversitat de l’Ajuntament, o persona amb qui delegui, amb les funcions
previstes a l’article 62 LCSP, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP.
TRETZENA.- D’acord amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particular, en el
present contracte es fixen els següents terminis 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
Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva, un cop efectuada la recepció
o conformitat, i una vegada aprovada la liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats
que s’hagin d’exigir al contractista.
CATORZENA.- L’empresa HPC IBERICA, SA, accepta com a domicili a efectes de notificacions
l’adreça electrònica brodon@hpc.es inclosa en la documentació presentada a la licitació, en
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compliment del plec de condicions administratives particulars, de conformitat amb el que
disposa els articles 140 i 141 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; i en la seva conseqüència, accepta expressament que les notificacions que l’Ajuntament
efectuï a l’esmentada adreça electrònica tindran tots els efectes previstos a l’art. 40.3 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El contractista es compromet a notificar a l’Ajuntament qualsevol canvi en aquesta adreça. La
falta de comunicació d’aquesta circumstància no desvirtuarà la validesa de les notificacions
efectuades en l’adreça que consta en el present contracte.
QUINZENA.- El contractista presta la seva conformitat a l’oferta presentada i als plecs de
condicions que regeixen aquest contracte, i se sotmet, per quant no es troba en ell establert,
als preceptes de la Llei 7/85 de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
SETZENA.- La data d’efecte de la formalització del contracte, atès que la signatura del present
contracte es realitza per mitjans electrònics, s’entendrà a tots els efectes que la data de
formalització del present contracte és la de la signatura electrònica del contractista.
Per l’empresa
F_FIRMA_EXTERNA

Per l’Administració
F_GRPFIRMA_CARRECS_ELECTES

Dóna fe de l’acte
F_FIRMA_432
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