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INFORME TÈCNIC DE MOTIVACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT, REPARACIÓ, REFORMA I MILLORA DE LES ÀREES DE JOCS
INFANTILS I ÀREES AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DEL MUNICIPI DE BADALONA
Mitjançant aquest document es posa de manifest per part d’ aquest Departament la necessitat
de contractar – a través del procediment administratiu que s’ escaigui - la prestació dels
serveis de manteniment, reparació, reforma i millora de totes les àrees de jocs infantils i de
les àrees equipades amb elements biosaludables de la ciutat de Badalona.
No s’ ha considerat adient dividir en lots l’ objecte d’ aquest contracte, en aquest cas, la
separació en 2 Lots diferents, les Àrees de jocs infantils i les Àrees amb elements
biosaludables, per les raons següents:





Les Àrees biosaludables representen únicament 3,5% en volum respecte la totalitat
En quant a cost de previsió de tasques a realitzar en àrees biosaludables, econòmicament
poden representar el 2% del total, ja que aquest son elements menys vandalitzables i, de
menys utilització que les àrees de jocs infantils.
Les àrees biosaludables sempre estan situades molt a prop de les àrees de jocs i sovint
comparteixen elements comuns, tanques, fonts, etc. Operativament és mes simple la
atribució de tasques a un únic adjudicatari.

La necessitat de contractar dita prestació respon al fet que l’ Ajuntament de Badalona no
disposa dels mitjans propis adequats i suficients ni personals ni materials per a prestar-los
garantint un servei de qualitat als ciutadans que en fan ús d’ aquestes àrees i la contractació
descrita es promou des d’ aquest Àmbit ateses les competències que li han estat atribuïdes.
La durada del contracte que es proposa serà de 4 anys a comptar del primer dia natural del
mes següent a la data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim
d’un any més.
Atenent la durada del contracte a què s’ha fet referència, el pressupost base de licitació (PBL)
s’ ha establert en 1.100.000,00€ (a raó de 909.090,91 € el valor base del contracte i
190.909,09 € en concepte d’ IVA al tipus del 21%).
Per al càlcul de l’ esmentat import s’ han tingut en compte les següents dades de càlcul:
Costos

IVA (21%)

Total

Costos directes

763.941,94€

160.427,81 €

924.369,75 €

Costos indirectes

145.148,97 €

30.481,28 €

175.630,25 €

Total

909.090,91 €

190.909,09 €

1.100.000,00 €

A efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat de la licitació, el valor
estimat del contracte (VEC) és de 1.227.272,73 €, IVA exclòs i comprèn :




El valor base del contracte atenent a la seva durada inicial, establerta en quatre
anys, per un import de 909.090,91 € .
El valor de la seva possible pròrroga pel termini màxim d’ un any més, per un
import de 227.272,73 € IVA exclòs.
La quantitat de 90.909,09 €, que es correspon amb un 10% del pressupost base de
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licitació IVA exclòs establert per aquest contracte, en concepte de possible
modificació contractual davant els supòsits que expressament es preveuen als
plecs reguladors d’ aquesta contractació.
L’ elecció del mètode de càlcul no s’ ha fet amb la intenció de sostraure les normes de
contractació pública.
Atenent les característiques del procediment establert per tal d’adjudicar el contracte de
referència – de tipus obert harmonitzat a la vista del seu valor estimat - s’ha previst la seva
entrada en vigor al mes de novembre de 2019, de tal manera que la despesa que se’n pot
derivar del mateix per a l’ any 2019 s’ estima en 45.833,32 euros i s’ haurà d’ atendre amb
càrrec a la partida pressupostària numero 20443110-1534-21901 del pressupost municipal
vigent. Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte pel futurs exercicis que
comprengui la seva execució, així com també la seva pròrroga cas que aquesta sigui
acordada, restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient
en els pressupostos municipals d’aquells futurs exercicis per a atendre el seu pagament.
Altres consideracions:


Respecte la subrogació de personal el «Conveni col·lectiu del treball de construcció y
obres públiques de la provincia de Barcelona 2017-2021» per a aqueta contractació
concreta no preveu la subrogació.



En compliment de l’ article 202 de la LCSP, s’ estableix com a condició especial d’
execució per aquest contracte l’ obligació per part de qui en resulti escollit adjudicatari de
contractar (nou contracte) durant la totalitat de la vigència d’aquest contracte així com
també durant el període de la pròrroga, cas d’ acordar- se aquesta, bé directament en la
seva execució i/o en tasques habituals de l’empresa adjudicatària, una persona en risc d’
exclusió social. El compliment d’ aquesta condició d’ execució serà supervisat pel Servei
d’ Integració Socio-Laboral - SIL de l’ Ajuntament de Badalona, que haurà d’ informar
favorablement la proposta de l’ adjudicatari.

El que s’ emet als oportuns efectes,
El Tècnic Municipal
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