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PROPOSTA 
 

Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
manteniment de les 28 àrees de jocs infantils del municipi de Sant Celoni, durant un període de 12 
mesos, per tal de tenir tots els elements adscrits a aquestes en perfecte estat d’ús i ornat, així com 
la de presentar permanentment les condicions de seguretat exigibles per a l’ús d’aquestes per part 
dels ciutadans, segons la normativa aplicable. 
 
Atesa la singularitat dels treballs a realitzar, s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Urbe-SBD, SL, 
pel servei de manteniment integral, cada mes i  mig, corresponent a l’any 2017, de les 28 àrees de 
jocs infantils del municipi, que inclogui: 

- Inspecció visual, funcional i neteja i eliminació de grafits amb règim de cada 1,5 mesos 
- Inspecció principal abans de la finalització de contracte 
- Reposició de sorra als sorrals, quan sigui necessari (mínim un cop a l’any: inici del curs escolar, a 

finals d’agost – principis de setembre) i control higienicosanitari d’aquests 
- Manteniment del paviment esmorteïdor, inclosa l’aportació de material, quan sigui necessari, i amb 6 

motocultats anuals 
- Pintar la totalitat dels elements de dues àrees de jocs infantils (plaça Mercè Rodoreda i plaça 

Pàmies) amb oli, vernís o esmalt apte per a zones de jocs infantils 
- Realitzar, amb càrrec al contracte, tots els recanvis de valor inferior a 100.-euros 
- Servei d’urgències 24 hores 
- Inventari en suport digital de les àrees infantils que inclourà, com a mínim, els elements de joc que 

les formen, amb les característiques bàsiques d’aquests, el tipus de sòl i de tancament i del mobiliari 
urbà adscrit 

- Informe mensual i de finalització de contracte 
- Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil d’un valor mínim de 1.500.000.-euros 

 
Vist el pressupost presentat per Urbe-SBD, SL, que puja la quantitat total de 7.792,39.-euros (IVA 
inclòs) i es concreta en el manteniment de integral, cada mes i mig, de les 28 àrees de jocs 
infantils del municipi de Sant Celoni, durant l’any 2017. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic. 
 
Vista la nota número 56, emesa pel secretari en data 18 de gener de 2017. 
 
Vist l’informe amb observacions no suspensives, emès per l’interventor accidental en data 18 
de gener de 2017. 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Aquest regidor proposa a l’alcaldia de prendre els acords següents: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 7.792,39.-euros (Base imposable 6.439,99.- + 1.352,40.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.171A0.215 Mobiliari 
- Concepte: Servei de manteniment de les 28 àrees públiques de joc infantil per tot l’any 

2017 
 
2n.- Contractar amb Urbe-SBD, SL, aquest servei, conforme el seu pressupost número 003913, de 
data 20 d’octubre de 2016. 
 
Sant Celoni,  
El regidor d’Economia 
Josep Ma García i Sala 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 14 de febrer de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Servei de manteniment de les 28 àrees de jocs infantils del municipi de Sant Celoni. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
manteniment de les 28 àrees de jocs infantils del municipi de Sant Celoni, durant un període de 12 
mesos, per tal de tenir tots els elements adscrits a aquestes en perfecte estat d’ús i ornat, així com 
la de presentar permanentment les condicions de seguretat exigibles per a l’ús d’aquestes per part 
dels ciutadans, segons la normativa aplicable. 
 
Atesa la singularitat dels treballs a realitzar, s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Urbe-SBD, SL, 
pel servei de manteniment integral, cada mes i  mig, corresponent a l’any 2017, de les 28 àrees de 
jocs infantils del municipi, que inclogui: 

- Inspecció visual, funcional i neteja i eliminació de grafits amb règim de cada 1,5 mesos 
- Inspecció principal abans de la finalització de contracte 
- Reposició de sorra als sorrals, quan sigui necessari (mínim un cop a l’any: inici del curs escolar, a 

finals d’agost – principis de setembre) i control higienicosanitari d’aquests 
- Manteniment del paviment esmorteïdor, inclosa l’aportació de material, quan sigui necessari, i amb 6 

motocultats anuals 
- Pintar la totalitat dels elements de dues àrees de jocs infantils (plaça Mercè Rodoreda i plaça 

Pàmies) amb oli, vernís o esmalt apte per a zones de jocs infantils 
- Realitzar, amb càrrec al contracte, tots els recanvis de valor inferior a 100.-euros 
- Servei d’urgències 24 hores 
- Inventari en suport digital de les àrees infantils que inclourà, com a mínim, els elements de joc que 

les formen, amb les característiques bàsiques d’aquests, el tipus de sòl i de tancament i del mobiliari 
urbà adscrit 

- Informe mensual i de finalització de contracte 
- Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil d’un valor mínim de 1.500.000.-euros 

 
Vist el pressupost presentat per Urbe-SBD, SL, que puja la quantitat total de 7.792,39.-euros (IVA 
inclòs) i es concreta en el manteniment de integral, cada mes i mig, de les 28 àrees de jocs 
infantils del municipi de Sant Celoni, durant l’any 2017. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic. 
 
Vista la nota número 56, emesa pel secretari en data 18 de gener de 2017. 
 
Vist l’informe amb observacions suspensives, emès per l’interventor accidental en data 24 de 
gener de 2017. 
 
Vista la nota de secretaria núm. 09 de data 8 de febrer de 2017, en la que es fa palès que la 
manca de prestació d’aquest servei mentre s’efectua la licitació pot tenir conseqüències en la salut 
de la població, especialment en la població infantil. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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Resolc: 
 
1r.- Aixecar els reparaments suspensius formulats per l’interventor accidental en informe de data 
24 de gener de 2017. 
 
2n. Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 7.792,39.-euros (Base imposable 6.439,99.- + 1.352,40.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.171A0.215 Mobiliari 
- Concepte: Servei de manteniment de les 28 àrees públiques de joc infantil per tot l’any 

2017 
 
3r.- Contractar amb Urbe-SBD, SL, aquest servei, conforme el seu pressupost número 003913, de 
data 20 d’octubre de 2016. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el 
secretari municipal, en dono fe. 
 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerá 
 


