Núm. d’expedient: 7758/2020
Assumpte: Servei d’inspecció i manteniment de jocs i parcs infantils municipals de
l’Ajuntament de Cunit

INFORME TÈCNIC – JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT

De conformitat amb l’article 28 i 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant, LCSP), Guifré Colet i Creus, Arquitecte Tècnic i l’Alcaldessa Dolors
Carreras Casany en qualitat d’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Cunit emet el següent
informe als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen
cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per
satisfer-les.
1.- Justificació de la necessitat i de la insuficiència de mitjans
Per garantir un adequat servei, d’inspecció i manteniment de jocs i parcs infantils municipals, es
fa necessari la contractació d’una empresa especialitzada del sector, per la realització de les
tasques de manteniment dels diversos elements que conformen aquests espais, donada la
insuficiència de recursos personals, es pot concloure que l’Ajuntament de Cunit, no disposa de
mitjans ni recursos tècnics adients per realitza aquestes actuacions, i per aquest motiu cal
procedir, a la contractació de tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.
2.- Objecte
És objecte del present contracte la contractació del servei de conservació de tots els jocs
infantils, el tancat de seguretat i el mobiliari urbà de les corresponents àrees de joc de titularitat
municipal.

-

Mantenir els màxims nivells de seguretat: cal assegurar-se que en cap cas, per
desgast, trencament o vandalisme, s'està posant en perill el nivell de seguretat de la
instal·lació. Aquest aspecte no solament és el més important, sinó que a la vegada cal
tenir present que és el més sensible a disminuir notablement amb el pas del temps.

-

Conservar el valor lúdic: haurem d'assegurar-nos que al llarg del temps es manté tot el
valor lúdic del projecte, evitant qualsevol deteriorament que afectés al joc, per garantir
que les possibilitats d'ús de la instal·lació segueixen sent les mateixes que s'oferien al
primer moment.

-

Conservar l'estètica de les instal·lacions: l'objectiu d'aquest apartat és mantenir el
cromatisme i l'estètica original de la instal·lació, per assegurar-nos que es segueixen
oferint el mateix aspecte extern que es va preveure en el moment d’instal·lar l'àrea de
joc.
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Per tant, és objecte del present contracte el següent:

3.- Divisió en lots
L'objecte del contracte no es divideix, a l'efecte de la seva execució, en lots, i en compliment
de l’article 99.4 de la LCSP l’òrgan de contractació ho justifica atenent a que no es disposa
de mitjans per descriure, licitar i coordinar diferents lots i alhora complir la finalitat del
contracte.
El risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en
implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria
veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes
diferents. Les tasques a realitzar, donada la seva superposició es preferible que les executi una
sola empresa, per evitar interferències i/o indefinició de responsabilitats en la coordinació en els
treballs inclosos en el plec de prescripcions tècniques.
4.- Condicions especials d’execució

-

La dotació del personal necessari per a la prestació del servei concedit.

-

El compliment de les condicions laborals que estableix el conveni laboral que resulti
d’aplicació dels treballadors adscrits a l’execució d’aquest contracte.

-

El compliment de la proposta de l'adjudicatària en tot allò que hagi estat objecte de
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

-

El pagament, dins del termini legal establert, als proveïdors vinculats als serveis a
prestar al contracte.

-

El lliurament de la documentació sol·licitada per l’Ajuntament, a través del responsable
del contracte.

-

En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com
a tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.

El responsable del contracte, anualment, redactarà un informe valorant el compliment
d’aquestes obligacions especials d’execució.
5.- Aspectes econòmics
5.1.- D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de
17.827,40€ (IVA exclòs) i de 21.571,15€ (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
ANY

IMPORT (IVA exclòs)

TOTAL (IVA inclòs)

2021

8.913,70 €

10.785,58€

2022

8.913,70 €

10.785,58€

TOTAL

17.827,40€

21.571,15€
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Es consideren condicions especials d’execució als efectes del compliment del contracte i que
poden ser causa de resolució les següents:

El pressupost net s’obté dels costos inclosos en els capítols del pressupost dels costos dels
serveis, dels quals es reprodueix el resum dels mateixos:
Costos
Costos de personal
Total Costos
Despeses generals (13%)
Benefici Industrial (6%)

Euros
7.490,50
7.490,50
973,77
449,43

Cost total

8.913,70

5.2.- El Valor Estimat de Contracte (VEC) és de 28.523,84€ (IVA exclòs), d’acord amb el
següent:

Any

Pressupost base de licitació
(IVA exclòs)

Pròrroga

Import
modificacions
(10% del pressupost base
de licitació)

8.913,70 €

1.782,74€

Any

2021
8.913,70 €
2022 8.913,70 €
Total 2 anys 17.827,40€
Total VEC (IVA exclòs) 28.523,84€

2023

Total 1 any 8.913,70 €

1.782,74€

5.3. El preu del contracte inclou els costos de mà d'obra, materials i maquinària que estan en
preus de mercat per obtenir-se a partir de la descripció de partides de l'Institut Tecnològic de la
Construcció (ITEC), entitat referent per a l'elaboració de projectes d'obra pública i edificació a
Catalunya i dels preus de l'actual contracte.
L’estimació dels costos laborals s’ha calculat prenent com a referència el Conveni Estatal de
Jardineria per als anys 1/01/2017 – 31/12/2020 (codi de conveni núm.1788).
5.4.- Aplicació pressupostària 0-1530-2279900

6.- Durada del contracte i possible pròrroga
El termini per l’execució del contracte és de dos (2) anys des de la formalització del contracte.
Es contempla la pròrroga de com a màxim un (1) any més. La durada del contracte inclosa la
pròrroga no podrà excedir de tres (3) anys.
En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a
l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per
acord tàcit de les parts.
Sense perjudici de l’anterior, en el cas d’incidències resultants dels esdeveniments
imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes durant el procediment d’adjudicació del
futur contracte posterior a aquesta licitació, es pot prorrogar l’actual contracte fins que comenci
l’execució del nou contracte de conformitat amb el que preveu l’article 29 de la LCSP i pel
termini màxim de nou (9) mesos sempre i quan s’hagi publicat la nova licitació amb una
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Finançament propi

antelació mínima de tres (3) mesos respecte de la finalització del contracte.
7.- Modificació del contracte
Modificacions previstes: Sí
Causa: El contracte podrà modificar-se, durant la seva vigència, fins a un import màxim del
10% del pressupost base de licitació amb motiu de:
- Increment o decrement dels servei d’inspecció i manteniment de jocs i parcs infantils.
8.- Solvència
D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica financera i tècnica professional.
9.- Registre de licitadors
De conformitat amb les indicacions de l’Informe número 12/2019, de 28 de novembre, de la
Junta consultiva de Catalunya pel qual s’eximeix la inscripció en un registre oficial d’empreses
licitadores com a requisit de participació en els procediments oberts simplificats de tramitació
sumària, en aquest procediment obert simplificat de tramitació sumària, regulat a l’article 159.6
de la LCSP, no resulta exigible la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores com a
requisit de participació.
No obstant això, els licitadors podran aportar la seva inscripció en el ROLECE o RELI per tal
d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi
reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, el següent:
a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial;
b) classificació i altres circumstàncies inscrites;
La presentació de les proposicions suposa l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar
les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un
Estat membre de la Unió Europea.
10.- Criteris de valoració
D’acord amb l’article 159.6. c) de la LCSP es tindran en compte criteris d’aplicació automàtica (fins a
100 punts), d’acord amb el següent:
CRITERIS VALORABLES MITJANÇANT OBJECTIVITAT I/O FÓRMULA

PUNTUACIÓ
80 punts

A.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA:
- Es valorarà el preu oferta a la baixa (sense IVA).
- L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
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c) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

- S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.
- La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de
l’oferta més econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima x (Preu de l’oferta
més econòmica/Preu de l’oferta que es puntua)
B.- INSPECCIONS
Puntuació: 10 punts
Valoració:
Per l’augment de les inspeccions visuals rutinàries per sobre del
previst al Plec de clàusules tècniques.

10 punts

Es puntuarà amb 5 punts per cada inspecció més per sobre de les
exigides en el Plec de clàusules tècniques.
C.- MENOR TEMPS DE RESPOSTA DAVANT REPARACIONS URGENTS
Puntuació: 10 punts
Valoració:
10 punts


Temps de resposta abans d’haver transcorregut 10 hores
des de la comunicació de la reparació urgent: 10 punts



Temps de resposta entre les 11 i 24 hores des de la
comunicació de la reparació urgent: 5 punts

Cunit, a data de la signatura electrònica
Guifré Colet i Creus
Arquitecte Tècnic

L’òrgan de Contractació
M.Dolors Carreras Casany
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Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de
referència.

