
 

 

2022B129000007 

DECRET 

 

 

En data 11 d’abril de 2022, mitjançant Decret 2022DECL001003, 

la regidora de Planificació Territorial, Urbanisme i Obres 

d’Infraestructura va aprovar inicialment el Projecte bàsic i 

executiu de millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, redactat per la Sra. Marta Costa Vilarrasa, 

arquitecte amb un pressupost de 391.826,03 € (21%IVA inclòs). 

 

Aquest projecte es va sotmetre al tràmit d’informació pública 

durant un període de 30 dies, sense que s’hagués presentat 

cap reclamació i/o al·legació, per la qual cosa va quedar 

aprovat definitivament el 7 de juny de 2022. L’anunci sobre 

l’aprovació definitiva es troba publicat al DOCG núm. 8.708 

de 13 de juliol de 2022. 

 

En data 20 de setembre de 2022, la coordinadora de l’Àrea de 

Promoció de la Ciutat va emetre una memòria justificativa del 

contracte, en la qual es justifica la necessitat de realitzar 

la contractació de les obres de millora dels espais de joc i 

nova instal·lació de jocs infantils de Sant Andreu de la 

Barca, així com la insuficiència de mitjans per part de 

l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a portar a terme 

l’objecte del contracte, de la forma següent: 

 

 “La reforma i les grans reparacions dels parcs, jardins i zones 
infantils públiques, de titularitat municipal, es troben dins de 

les competències que ha de realitzar l’ajuntament.  

 

Durant l’any 2021 es va licitar el servei de manteniment dels 

espais de jocs infantils del municipi. Per la redacció del plec de 

manteniment, calia una auditoria prèvia dels espais de joc, per tal 

d’inventariar les àrees de joc, el mobiliari inclòs a les àrees de 

joc, revisar cadascun dels jocs infantils, comprovar els requisits 

de distancies, fonament dels elements de joc, gruixos de les zones 

amortidores o de caiguda, pintura, subjeccions, cadenes, motlles, 

seients, cordes, tanques... així com els específics de seguretat i 

manteniment del àrea de joc segons UNE-EN 1176.1 i successives. 

  

A tal efecte, durant el juliol de 2021, l’empresa ASES XXI SL, 

Entitat de control i verificació, va realitzar una auditoria per la 

certificació de les àrees de joc.  

 

Es van verificar 40 espais de joc.  

 

Es desprèn del resultat de l’auditoria, que existeixen un 

determinat nombre d’àrees de joc amb deficiències molt greus que 

posen en risc la seguretat dels infants. En aquest espais de joc, 

que a continuació es detallen, cal efectuar una renovació total 

dels jocs infantils i renovar les zones de seguretat:  



 

 

ESPAI DE JOC: MARTÍ I POL  

ESPAI DE JOC: MARIANA PINEDA  

ESPAI DE JOC: ROSALIA DE CASTRO  

ESPAI DE JOC: C. PERÚ  

ESPAI DE JOC: SALVADOR ESPRIU  

ESPAI DE JOC: RAMÓN JOSEP PLA  

ESPAI DE JOC: PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR  

 

Es per aquest motiu, que es redacta el projecte executiu 

corresponent i cal executar les obres que correspon a la 

remodelació d’aquests espais de joc.  

 

Tanmateix, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no disposa de 

recursos propis, ni materials ni humans, per a portar a terme 

l’objecte del contracte, per la qual cosa, tenint en compte l’abast 

i característiques d’aquesta tasca, cal realitzar la contractació 

d’una empresa externa per a dur-la terme.” 

 

L’objecte del contracte es divideix en els lots següents: 

 

• Lot 1: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de MARTÍ I POL 

 

• Lot 2: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de MARIANA PINEDA 

 

• Lot 3: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de ROSALIA DE CASTRO 

 

• Lot 4: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc del C. PERÚ 

 

• Lot 5: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de SALVADOR ESPRIU 

 

• Lot 6: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de RAMÓN JOSEP PLA 

 

• Lot 7: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de la PLAÇA DE CLARA 

CAMPOAMOR 

 

 

En data 28 de setembre de 2022, la Intervenció municipal va 

informar sobre el percentatge que suposa la contractació en 

relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 

 

En data 29 de setembre de 2022, la Secretaria va emetre un 

informe sobre el procediment i la legislació aplicable per a 

l’adjudicació d’aquest contracte. 

 

 

 

 



 

 

La regidora de Planificació Territorial, Urbanisme i Obres 

d’Infraestructura, mitjançant Decret núm. 2022DECL002839, de 

data 5 d’octubre de 2022, va resoldre l’inici del procediment 

de contractació de les obres de millora dels espais de joc i 

nova instal·lació de jocs infantils de Sant Andreu de la 

Barca (exp. B1292022000007). 

 

Ateses les característiques de les obres, i vist que es 

tracta d’un contracte de valor estimat inferior a 5.382.000€, 

IVA exclòs, de conformitat amb el que estableix l’article 20 

de la LCSP, ens trobem davant d’un contracte no subjecte a 

regulació harmonitzada, i s’estima que el procediment més 

adequat per a la seva adjudicació és el procediment obert 

simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació, ja que 

concorren els dos requisits següents: 

 

a) Es tracta d’un contracte d’obres amb valor estimat 

inferior a 2.000.000 d'euros. 

 

b) La ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables 

mitjançant judici de valor no supera el vint-i-cinc per 

cent del total. 

 

En data 5 d’octubre de 2022 es va redactar i incorporar a 

l’expedient el Plec de prescripcions tècniques i en data 7 

d’octubre de 2022 el Plec de clàusules administratives 

particulars que regiran el contracte per a la prestació de 

les esmentades obres. 

 

Vist l’informe emès per la Secretaria en data 11 d’octubre de 

2022, previ a l’aprovació de l’expedient de contractació, 

sobre el procediment seguit per a la tramitació d’aquest 

expedient, d’acord amb la Legislació aplicable. 

 

Vist l’informe de fiscalització emès per la Intervenció 

Municipal en data 13 d’octubre de 2022. 

 

Atès que, pel que fa a l’òrgan competent per la resolució del 

present expedient de contractació, la Disposició addicional 

segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, disposa que serà competent per contractar 

l’alcaldessa, sempre que el valor estimat del contracte no 

superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 

qualsevol cas, els sis milions d’euros, inclosos els de 

caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 

quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que 

l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni 

el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 

pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada; 

i que corresponen al Ple les competències com a òrgan de 

contractació respecte dels contractes no mencionats en 

l’apartat anterior. 

 



 

 

Atès que el valor estimat d’aquest contracte no supera el 10% 

dels recursos ordinaris del pressupost vigent, ni supera els 

6 milions d’euros; i la seva durada és inferior a 4 anys, 

l’òrgan de contractació és l’alcaldessa. 

 

L’esmentada competència ha estat delegada a favor de la 

regidora de Planificació Territorial, Urbanisme i Obres 

d’Infraestructura, per resolució d’Alcaldia núm. 

2021DECL1733, de data 5 d’agost. 

 

 

RESOLC: 

 

Primer: Aprovar l’expedient de les obres de millora dels 

espais de joc i nova instal·lació de jocs infantils de Sant 

Andreu de la Barca (exp. B1292022000007), no subjecte a 

regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert 

simplificat, convocant la seva licitació. 

 

Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de 

regir el contracte i la seva adjudicació. 

 

Tercer: Autoritzar la despesa que s’origini com a 

conseqüència de l’aprovació dels plecs i de l’expedient de 

contractació, amb càrrec a les partides pressupostàries 45-

171-61900 “REMODELACIÓ JARDINS PÚBLICS (JOCS INFANTILS)” i 

45-171-619 “RENOVACIÓ PARCS INFANTILS, pels imports següents: 

 

Lot 
Import (IVA 

inclòs) 

Lot 1: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de MARTÍ I POL 
39.170,08 € 

Lot 2: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de MARIANA PINEDA 
29.861,54 € 

Lot 3: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de ROSALIA DE CASTRO 
48.373,66 € 

Lot 4: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc del C. PERÚ 
93.411,56 € 

Lot 5: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de SALVADOR ESPRIU 
38.487,55 € 

Lot 6: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de RAMÓN JOSEP PLA 
50.595,88 € 

Lot 7: Millora i nova instal·lació de jocs infantils i 

espais de joc, en el Parc de la PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR 
91.925,76 € 

 

 

Quart: Publicar l’anunci de licitació al perfil de 

contractant, per a que durant el termini de 20 dies naturals, 

els interessats puguin presentar les proposicions que estimin 

pertinents. 

 



 

 

Cinquè: Publicar la composició de la Mesa de contractació al 

perfil de contractant. 

 




