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Antoni Sánchez-Fortún Ripoll, cap del Departament de Gestió i manteniment de l’Espai
públic de l’Àrea d’Espai Públic, emet el següent
INFORME RELATIU A L’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA ÀREA SINGULAR DE JOCS
INFANTILS AL PARC DE LA MARINA DE VILADECANS
La transformació de l’espai públic de Viladecans durant els últims vint anys li ha atorgat a la
ciutat la seva actual imatge, amb uns espais públics oberts i integradors, ben dissenyats i
equipats, lloc de trobada i convivència col·lectiva, i amb un segell de modernitat
inqüestionable.
Els elements urbans, i en particular els jocs infantils, són un dels elements més importants
per la definició del nivell de qualitat -tant material com de disseny- del paisatge urbà, i un
dels motors de l’activitat als parcs de la ciutat.
D’altra banda, conceptes com sostenibilitat, accessibilitat i seguretat ja estan incorporats
plenament com a pautes de l’actuació municipal, i per tant, estan integrats també en la
definició dels paràmetres de qualitat dels elements urbans.
1.- Antecedents i motivació de la necessitat
1. Moció del Ple Municipal del 25.02.2016 sobre accessibilitat i inclusivitat dels parcs
infantils.
2. Acord del Ple Municipal de data 31.05.2018 d’aprovació de l’expedient de Modificació de
crèdits número 19/2018, de CRÈDITS EXTRAORDINARIS, finançat amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals, per aplicació parcial del superàvit pressupostari de
la liquidació 2017 a INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, núm. de
referència 14.
3. Informe de necessitat redactat pel Director de l’Àrea d’Espai públic de data 05.09.2018.
4. Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació del Subministrament i instal·lació
d’una Nova àrea singular de jocs infantils al Parc de la Marina de Viladecans.
Es planteja la instal·lació d’una àrea singular de jocs infantils -en ordre a la seva superfície i
a la quantitat i dimensions dels jocs a instal·lar- en una de les esplanades del parc de la
Marina, actualment amb un ús residual.
Es demana que sigui un àrea innovadora i tematiztada, prenent el mar com a tema genèric
de referència. No obstant això, el disseny de la relació de l’àrea i els jocs amb el tema del
parc es lliure, sempre que es compleixin els requeriments mínims generals i específics
quant a tipologia i disseny, qualitat dels materials, aspectes lúdics i d’instal·lació que
s’estableixen en el present plec.
L’àrea de jocs, per les seves dimensions, admet diferents zones per a totes les franges
d’edat, així com la instal·lació d’un nombre proporcionat de jocs adaptats i/o inclusius per a
diferents capacitats motrius, sensorials o psíquiques. S’haurà de garantir, com a mínim,
l’accés adaptat a tots i cada un dels jocs adaptats, essent preferible l’accessibilitat universal
en tota l’àrea.

2.- Objecte del contracte i justificació de la no divisió en lots
L’objecte d’aquest Plec 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.
Codis CPV :

37535230-8 Cavallets per a parcs infantils
37535240-1 Tobogans per a parcs infantils
37535210-2 Gronxadors per a parcs infantils
37535250-4 Balancí per a parcs infantils
37535220-5 Aparells per enfilar per parcs infantils
37535260-7 Túnels per a parcs infantils
45236210-5 Treballs d'esplanació d'àrees de joc per a nens
45233293-9 Instal·lació de mobiliari urbà

De conformitat amb l’articles 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), no es considera addient la seva divisió en lots, tant per raó de la
especificitat de l’objecte del contracte com de l’especialització necessària per al muntatge
dels jocs per complir estrictament amb la normativa de referència.
3.- Termini de lliurament, vigència i modificació del contracte
El termini de lliurament del subminstrament i instal·lació objecte del contracte serà l’establert
al plec de prescripcions tècniques: 3 mesos a partir de la signatura del contracte. El
contracte no preveu pròrrogues.
En principi no estan previstes modificacions del contracte ja que es tracta d’un contracte
“claus en mà”, és a dir, que inclouen tots els conceptes administratius (despeses generals,
benefici industrial, seguretat i salut, documentació ‘as built’, etc.) i/o feines auxiliars per a
l’execució dels treballs (transport, redacció de projecte, maquinària, ma d’obra, etc.), no
definits en la descripció d’aquest document però necessaris per a la completa execució dels
treballs fins a la posta en marxa de les instal·lacions, ja que es tracta d’una proposta
tancada del licitador.
4.- Lloc de lliurament
La zona prevista per a la instal·lació de l’àrea és la plataforma de sauló del Parc de la
Marina, situada en el quadrant nord-oest (zona Oloretum), preferentment en el fons de
l’espai de la mateixa i sense superar la meitat de la superfície de l’esplanada, tal com es
defineix en el plànol d’emplaçament del Plec tècnic.
5.- Valor estimat del contracte (VEC), pressupost base de licitació i preus unitaris
El valor estimat del present contracte, i pressupost base de licitació, és per un import total
de 248.769,50 €, d’acord amb el següent detall:
Import del contracte...................................................................... 248.769,50 €
21 % IVA sobre 248.769,50 €....................................................... 52.241,59 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
Costos directes:
- Import aproximat corresponent als subministraments:
- Import aproximat corresponent a les obres d’instal·lació:

301.011,09 €
200.000,00 €
48.769,50 €

Total
IVA (21%)
TOTAL

248.769,50 €
52.241,59 €
301.011,09 €

La determinació del preu del contracte s’ha realitzat en base a un tant alçat en referència a
la inversió disponible, de forma que cada empresa pugui fer lliurement la seva proposta.
6.- Termini de garantia
El termini de garantia mínim dels elements i la seva instal·lació serà de 2 anys a partir de la
data de recepció de la instal·lació.
El termini de garantia de les cordes d’acer serà d’un mínim de 5 anys i el del paviment
amortidor continu d’un mínim de 8 anys.
A efectes de devolució de la garantia definitiva, aquesta no serà tornada a l’adjudicatari
fins que transcorri el termini de garantia més extens (8 anys) o els anys que resultin de
l’oferta presentada per l’adjudicatari del contracte en cas que el termini de garantia sigui
millorat.
7.- Solvencia Tècnica o Professional
Els criteris mínims de solvència técnica o professional que han de complir els licitadors i
l’adjudicatari del present contracte són els següents:
a) Una relació dels principals subministraments i instal·lacions realitzats en els darrers
tres anys d’iguals o similars característiques que els que constitueixen l’objecte del
contracte (mínim 3 treballs), que inclogui imports, dates i destinataris dels
subministraments, públics o privats. Aquesta relació es completarà amb els
corresponents certificats de bona execució acreditatius dels subministraments
realitzats emesos per l’entitat contractant.
El requisit mínim serà que l’import de cada actuació (subministrament i instal·lació)
sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte (Import igual o superior a
174.138,65 €).
b) Acreditació de disposar d’un equip propi de redacció de projectes per a la redacció
de la proposta objecte del contracte, amb titulació igual o superior a graduat en una
especialitat tècnica ( arquitecte tècnic o enginyer tècnic).
c) Acreditació d’estar en possessió dels certificats del sistema de gestió de la qualitat
ISO 9001:2008 (o 2015) i del sistema de gestió ambiental ISO 14001:2004 (o 2015).
8.- Criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes.
Es proposen els següents Criteris de valoració:
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.
b) Criteris de valoració quantificables de forma automàtica. Fins a 51 punts.
b.1) Oferta econòmica. (criteri econòmic)
S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 5% del
pressupost base de licitació es considerarà que la mateixa resulta inviable per haver
estat formulada en termes que la fan anormalment baixa. En aquest cas, els
licitadors hauran de presentar un estudi econòmic-financer específic justificatiu de
l’oferta, sense perjudici que la mesa de contractació sol·liciti informació addicional
justificativa de la viabilitat de l’oferta.
b.2) Per subministraments suplementaris als exigits en el Plec de Prescripcions
Tècniques. Fins a 12 punts:
b.2.1) Pel subministrament i plantació de 5 arbres per donar ombra a l’àrea
de jocs, de l’espècie de Tipuana tipu (T. speciosa), de perímetre de 25 a 30
cm., en contenidor de més de 80 l., excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm., reblert del clot amb substitució del 60% de terra per
sorrarentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega i retirada de terres;
aspratge doble mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada de 8 cm. de diàmetre
i 2,5 m. de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú; inclosa instal·lació de reg per
degoteig amb tub de 17 mm. de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm., diàmetre de l'anella de 120 cm., i partida alçada per a
la connexió de ramal a xarxa existent (lateral), incloent vàlvules de rentat i
antisifó, arqueta de registre amb vàlvula manual i accessoris. 7 punts
b.2.2) Pel subministrament i instal·lació d’elements de mobiliari urbà
suplementaris als descrits en el Plec: 3 bancs tipus Neo Liviano de
Santa&Cole de 1.80 m. o equivalent, i 4 papereres trabucables de 70 l. tipus
Barcelona d’acer galvanitzat i pintat o equivalent. 5 punts.
Les propostes hauran d’estar valorades econòmicament.

b.3) Per la reducció del termini d’execució del contracte fins a un màxim de 5
setmanes menys. Fins a 8 punts. Caldrà aportar una planificació i dates de
subministrament que la justifiqui.
Es valorarà amb 8 punts la que ofereixi 5 setmanes de reducció, amb 0 punts la que
no millori el termini d’execució i la resta de forma proporcional, d’acord amb el
següent barem:
- Reducció del termini d’execució en 1 setmana .……............................... 1,6 punts
- Reducció del termini d’execució en 2 setmanes …...........................…… 3,2 punts
- Reducció del termini d’execució en 3 setmanes ……...........................… 4,8 punts
- Reducció del termini d’execució en 4 setmanes ……............................… 6,4 punts
- Reducció del termini d’execució en 5 setmanes ………........................... 8,0 punts
No es valorarà si no existeix una millora del termini i una planificació que la justifiqui.
b.4) Per l’ampliació del termini de garantia del subministrament i la instal·lació dels
jocs (no de les xarxes i el paviment de seguretat), amb un màxim total de 5 anys
addicionals als dos anys mínims de garantia establerts al plec administratiu. Fins a 6
punts.
Es valorarà amb 6 punts la que ofereixi 5 anys addicionals de garantia, amb 0 punts
la que no millori el termini de garantia i la resta de forma proporcional, d’acord amb el
següent barem:
- Ampliació del termini de garantia en 1 any (2+1) …................................. 1,2 punts
- Ampliació del termini de garantia en 2 anys (2+2) ….........................….. 2,4 punts
- Ampliació del termini de garantia en 3 anys (2+3) …..........................…. 3.6 punts
- Ampliació del termini de garantia en 4 anys (2+4) ……......................... 4,8 punts
- Ampliació del termini de garantia en 5 anys (2+5) ……............................ 6,0 punts
Els criteris proposats responen a la voluntat d’obtenir una àrea de jocs de gran qualitat, tant
en quan a disseny com a la qualitat dels materials, innovadora, accessible i inclusiva, i
s'ajusten a l'establert a l'article 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en la mesura
en que amb la seva aplicació i plantejament, l'adjudicació resultant es produirà a favor de
l'oferta que presenti una millor relació qualitat - preu.
Així mateix, els criteris proposats compleixen els requisits establerts a l’apartat 5 del mateix
article:
a) Estan vinculats a l'objecte del contracte.
b) Han estat formulats de manera objectiva atenent als principis d'igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat, i no atorguen a l'òrgan de contractació
una llibertat de decisió il·limitada.
c) Garanteixen la possibilitat de que les ofertes siguin avaluades en condicions de
competència efectiva.
9.- Assegurances del contracte
El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant l’execució d’aquest, està
obligat a contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil
per danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest
contracte d’una quantia mínima de 1.000.000 € per sinistre i un sublímit per víctima de
330.000 €.

10.- Règim de penalitats específiques
L’establert amb caràcter general.
11.- Consignació pressupostària.
Existeix consignació pressupostària per atendre la despesa a càrrec de l’aplicació
pressupostària 31012/17100/61902 IFS Reforma Parc de la Marina.

En base a tot allò anterior, INFORMO FAVORABLEMENT:
ÚNIC: Iniciar procediment de licitació per a la contractació del Subministrament i
instal·lació d’una Nova àrea singular de jocs infantils al Parc de la Marina de
Viladecans, per un import de licitació de de 301.011,09 € (l’IVA inclòs), d’acord amb el
següent detall:
Import del contracte...................................................................... 248.769,50 €
21 % IVA sobre 248.769,50 €...................................................... 52.241,59 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

301.011,09 €

El que informa a Viladecans, a la data de la signatura electrónica, salvant-ne el millor criteri.
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