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a. VALOR ESTIMAT

1. INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria justificativa és el document que en la seva anàlisi i
desenvolupament justificarà i determinarà la configuració dels Plecs amb totes les
seves característiques, requeriments i matisos.
2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
L’Ajuntament d’Avià, per acord de Junta de Govern local de 24 de febrer de 2020,
va aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei per la gestió de
la piscina municipal i el plec de clàusules administratives particulars.
A conseqüència de la situació excepcional per l’estat d’alarma, degut a la
pandèmia per covid, s’allargà el termini per a la presentació de propostes fins el 5
de juny, però no es va rebre cap oferta, pel que es declarà deserta la contractació,
mitjançant Decret d’alcaldia de 18 de juny de 2020.
Per tal de poder prestar el servei, es realitzà una contractació de la gestió del
servei mitjançant un procediment negociat sense publicitat, adjudicant, per
urgència, el contracte del 2020 a la senyora Anna Aguilar Sánchez.
Procedeix, per tant, iniciar un nou expedient de contractació.

És objecte del contracte l’explotació del servei públic municipal de gestió de la
piscina d’Avià que, en tot cas, comporta pel concessionari la realització de les
següents prestacions :
a) Servei de control d’accés i venda d’entrades.
b) Servei de neteja de la piscina municipal i de les seves instal·lacions.
c) Servei de bar.
d) Servei de socorristes.
4. ANÀLISI TÈCNICA
Pels antecedents i la característica del contracte, es considera que no és
necessari disposar d’un Plec de clàusules tècniques, i que és suficient relacionar
en el plec de clàusules administratives les obligacions que tindrà la persona
adjudicatària, que seran :
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3. OBJECTE DEL CONTRACTE
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a)
El pagament estipulat del cànon.
b)
Prestar el servei amb la deguda diligència, rapidesa, continuïtat i qualitat,
tenint cura que les persones ocupades en les instal·lacions guardin la màxima
atenció, respecte i correcció en les seves relacions amb el públic i amb el servei.
c)
Controlar degudament l’accés a les instal·lacions i vendre les entrades i
abonaments.
Cada setmana s’informarà a l’Ajuntament de les entrades venudes.
d)
Disposar de socorristes degudament titulats al servei de la piscina, a càrrec
seu, durant les hores d’obertura al públic de les instal·lacions, que serà de 10 a 21
hores, tots els dies de la setmana.
e)
Vetllar perquè s’observin les normes de funcionament de les instal·lacions,
aprovades per la corporació.
f)
Comprovar que tots els elements de seguretat estiguin en condicions de
complir la funció assignada.
g)
Mantenir en tot moment i en perfectes condicions tècniques, higièniques,
de salubritat i de policia interna les instal·lacions objecte de la concessió. Es tindrà
cura especial en que lavabos, wàters i dutxes estiguin sempre en perfectes
condicions.
El material de neteja anirà a càrrec de l’adjudicatari/ària
h)
Permetre en tot moment a l’alcaldia o als/a les regidors/es de l’equip de
govern, poder controlar l’estat de conservació i el compliment de les condicions
que s’estableixen en aquest Plec. En cas que es fes alguna observació fundada
per part d’un/a regidor/a d’una incorrecte prestació del servei, el/la
concessionari/ària procedirà immediatament al seu compliment. Aquestes
observacions es podran sol·licitar per escrit.
i)
Comunicar a l’Ajuntament els desperfectes que es vagin ocasionant en les
instal·lacions afectades per la concessió, a fi i efecte que l’Ajuntament pugui
prendre les mesures necessàries per la seva restauració. La no comunicació per
part del concessionari d’aquests desperfectes podrà donar lloc a la imposició
d’una sanció.
S’establirà un comunicat d’incidències / reparacions que caldrà passar
immediatament al regidor d’Esports o bé a les oficines municipals.
A final de temporada s’haurà de fer un llistat amb tots els desperfectes i/o
incidències per tal de que es puguin reparar amb temps.
j)
Complir l’horari d’obertura al públic que estableixi l’Ajuntament.
k)
A demanar autorització a l’ajuntament si es vol ocupar la vorera de davant
la piscina amb taules i cadires. En cas que ho autoritzi la corporació, es cobrarà la
taxa aprovada per ocupació de la via pública.
l)
Indemnitzar a tercers pels danys que els produeixi el funcionament del
servei, essent necessària la subscripció d’una pòlissa de responsabilitat civil
específica, amb un capital mínim de cobertura de 150.000 € per persona i sinistre.
m)
Destinar les instal·lacions exclusivament a l’ús de piscina municipal, essent
necessària autorització prèvia de l’Ajuntament si les esmentades instal·lacions es
volguessin destinar puntualment a un altre ús.

n)
Retornar a l’Ajuntament les obres i instal·lacions afectes al servei en
perfecte estat de conservació en el moment de la finalització del contracte. Es
respondrà amb la fiança per qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions
per una actuació negligent de l’adjudicatari/ària.
Abans de retornar l’aval, es comprovarà que les instal·lacions han quedat
netes i en el mateix estat en què es van trobar.
Aquesta comprovació s’haurà de realitzar abans del 30 de setembre de
cada any.
o)
Exercir per si mateix/a la concessió i no cedir-la o traspassar-la a tercers.
p)
Complir durant la vigència del contracte totes les obligacions derivades de
les normes tributàries i de cotització a la Seguretat Social.
5. ANÀLISI ECONÒMICA
Valor Estimat
La concessió està relacionada amb la percepció de la totalitat de les entrades que
es venguin a la piscina, d’acord amb les tarifes previstes a la taxa reguladora del
servei.
Tenint com a precedents les contractacions fetes des d’ almenys vuit anys enrere,
es considera ajustat a dret el cànon que es proposa que cal d’abonar
l’adjudicatària: 3.500 euros, que es podrà millorar a l’alça.
Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Tipus entrada
Entrada infant / gent gran
Entrada adult
Entrada matí/tarda
15 serveis infant / gent gran
15 serveis adult
30 serveis infant / gent gran
30 serveis adult
Abonament temporada infant
Abonament temporada adult

Quantitat
968
1.276
17
33
53
14
30
24
16

Preu
2,50
3,50
5,00
25,00
35,00
35,00
50,00
40,00
65,00
TOTAL
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2.420,00
4.466,00
85,00
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490
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Del control de venda d’entrades i abonaments que es disposa, sense tenir en
compte la repercussió de la covid, es pot conèixer aproximadament els ingressos
que obtindrà l’adjudicatària

Les despeses mínimes pel funcionament de la piscina s’estimen que són :
Servei
Socorrista (100 %)
Socorrista (80%)
Control accés

Cost treballador
1.500 x 2,5 = 3.750,00
1.200 x 2,5 = 3.000,00
1.300 x 2,5 = 3.250,00

Cost Seg. social
937,50
750,00
812,50
TOTAL

Total
4.687,50
3.750,00
4.062,50
12.500,00

El superàvit per la gestió només del servei de piscina s’estima que seria de 1.141
€ que serviria per pagar una part del cànon.
Amb els guanys que s’obtinguin amb el servei de bar, cal pagar el personal
responsable d’aquest, els productes de neteja i la resta del cànon.
Els guanys del bar es poden establir de forma orientativa en 7.500 € durant tota la
temporada, si tenim en compte uns ingressos mitjans de 200 € al dia, amb un total
de 75 dies de servei = 15.000 € d’ingressos i si establim el guany en un 50 % del
producte, surt aquest guany, que cal destinar a pagar la resta del cànon (2.359 €),
al sou d’una altra persona (4.687,50) i quedarien 453,50 € per productes de
neteja.
Amb les dades orientatives que s’han indicat, es considera que l’equilibri
econòmic financer de la concessió està garantida.
6.ANÀLISI DEL PROCEDIMENT

Ateses les característiques del contracte de concessió de serveis el procediment
més adequat per la seva contractació és el procediment obert, amb una pluralitat
de criteris ja que, a banda del criteri econòmic, es considera important valorar el
programa de funcionament del bar, el programa d’activitats esportives i lúdiques,
la titulació dels proposants i si es tracta d’un col·lectiu o no.
Qualificació del contracte
Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per a contractes de concessió de serveis no es pot exigir classificació.
Anàlisi d'execució per lots
L’objecte de contractació no es pot dividir en lots perquè la gestió del servei ha de
ser integral perquè es pugui garantir l’equilibri econòmic financer.
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Justificació del procediment

Durada
La durada del contracte serà d’un any, prorrogable per una temporada més.
Es considera que la durada és la idònia perquè les ofertes siguin competitives.
7.CONCLUSIONS
Amb l’execució d’aquest contracte es dona compliment a la llei 9/2017 i es presta
un servei municipal de manera indirecta, garantint uns estàndards de qualitat.
Igualment es dona opció a joves del poble perquè durant l’estiu puguin treballar en
un projecte engrescador i creatiu.

El servei tècnic municipal

Ajuntament d'Avià
Avinguda Pau Casals, 22, Avià. 08610 Barcelona. Tel. 938230000. Fax: 938231002

Codi Validació: 5S54HNP9NPRRKME373F67PEKA | Verificació: https://avia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

