MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
El present contracte té per objecte la prestació del servei de socorrisme i primers auxilis de la
piscina municipal de Gironella, amb l’objectiu principal de prevenir riscos i accidents a les
persones usuàries de la piscina, vetllar per la seva seguretat i integritat i prestar, en cas
necessari, els primers auxilis bàsics i fer la derivació als serveis mèdics sanitaris corresponents
quan es consideri oportú.

2. Descripció de la situació actual
L'Ajuntament de Gironella centra el seu esforç en la promoció de l'activitat física i esportiva de
la població, i sota aquesta premissa el servei pretén fomentar hàbits de vida saludables en
igualtat i condicions per a tota la ciutadania mitjançant la promoció de l'activitat fisicoesportiva
com a mecanisme afavoridor de la salut, de la qualitat de vida i del desenvolupament social de
la comunitat.
Aquest objectiu no podria ser dut a terme si no és amb la contractació d'una empresa externa
que compti amb els mitjans tècnics i sobretot personals suficients per al seu desenvolupament,
disposant de personal qualificat i format per a la seva gestió. Sense aquesta contractació, la
institució no pot procedir a l'obertura de les piscines a l'estiu, i per tant, no compliria amb
l'esmentat objectiu de promocionar l'activitat física i esportiva de la població, a més de privar la
mateixa de la més important font d'oci estival.

El present contracte té per objecte la prestació del servei de socorrisme i primers auxilis de la
piscina municipal de Gironella, amb l’objectiu principal de prevenir riscos i accidents a les
persones usuàries de la piscina, vetllar per la seva seguretat i integritat i prestar, en cas
necessari, els primers auxilis bàsics i fer la derivació als serveis mèdics sanitaris corresponents
quan es consideri oportú. Concretament és el personal necessari d’acord amb les
característiques dels vasos i aforament de la piscina Municipal de Gironella; havent de disposar
simultàniament de 3 persones que realitzaran les tasques
4. Anàlisi Tècnica
a. Marc Normatiu
Vista la legislació vigent en matèria de socorrisme, i que s’ha de prestar el servei de salvament i
socorrisme a totes les piscines municipals obertes al públic:
- Decret 955/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicable a les
piscines d’ús públic i regular les funcions de control i verificació del seu compliment.
- Decret 177/2000, de 15 de maig pel qual es modifica la disposició transitòria única del decret
95/2000.
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3. Objecte del contracte

- Decret 165/2001, de 12 de juny de modificació del decret 95/2000, de 22 de febrer
- Decret 193/1987, de 19 de maig, pel qual s’aprova el reglament sanitari de piscines d’ús
col·lectiu.

5. Anàlisi Econòmica
- Valor Estimat
142.776,90 € que contempla els tres anys mes l’any de prorroga.

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
Per a la gestió d'aquest servei s'entén que el procediment més adequat és el procediment
obert, ja que s'afavoreix la participació del contractista i ve determinat per l'import del contracte i
perquè els criteris que depenen d'un judici de valor no superen el 25% dels criteris
d'adjudicació.
b. Qualificació del contracte
La gestió de les piscines municipals, requereix assistència tècnica per a les activitats
esportives de socorrisme, d'activitats aquàtiques i activitats esportives i dinamització de
piscines en les instal·lacions municipals. Aquests serveis són prestació de fer consistents en el
desenvolupament d'una activitat dirigida a obtenir un resultat diferent de l'obra o
subministrament, pel que de conformitat amb l'article 17 de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Públic es defineix com a contracte de serveis.

La prestació compresa en l'objecte del contracte és inseparable o imprescindible de manera
conjunta. L’objecte del contracte consisteix exclusivament en una única prestació, la propia
naturalesa de l’objecte del servei de socorrisme impossibilita la seva divisió del contracte en
lots.
d. Durada
La duració del contracte es per a tres anys 2021 - 2023 amb possibilitat de prorroga d’ un any
mes
7. Conclusions
a. Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són el servei de
socorrisme aquàtic a la piscina municipal de Gironella
El contracte és necessari per tal d’acreditar el compliment de la vigent normativa de les piscines
d’ús públic. Els titulars de les piscines d’ús públic són els responsables de la seguretat i la
salubritat en les seves instal·lacions, i a aquests efectes, han de posar els mitjans i el personal
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c. Anàlisi d'execució per lots

adients per tal de garantir la seguretat i la minimització de riscos. Per això, el Decret 95/2000,
de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús
públic, estableix que les piscines d’ús públic han de disposar d’un servei de salvament i
socorrisme d’acord amb l’aforament màxim, el nombre i la visibilitat dels vasos i les activitats
que s’hi realitzen, de manera que sempre es pugui garantir la seguretat dels usuaris. La
previsió del nombre de socorristes per a un determinat període de temps estarà documentada,
sota la responsabilitat del titular de les instal·lacions, amb indicació de la identitat del personal,
degudament format, encarregat d’aquest servei i l’horari de desenvolupament de la seva funció.
b. Justificació de la insuficiència de mitjans personals i materials
Aquest Ajuntament, no compta amb personal qualificat ni personal suficient per dur a terme les
accions emmarcades dins el present contracte, de manera que l'objectiu d'aquest contracte, és
el de gestionar les piscines d'estiu amb la major eficàcia i diligència possible
 Que en la plantilla de personal, no consta la plaça corresponent de personal municipal per
atendre les funcions que requereix el servei.
 Que es tracti de funcions específiques i concretes no habituals que només es puguin prestar
per una empresa de serveis.
8. conclusions finals.
El benefici d'externalitzar la prestació del servei es troba en què la contractació d'una empresa
externa que compti amb els mitjans tècnics i sobretot, recursos personals suficients per al seu
desenvolupament, personal qualificat i format per a la seva gestió fa més eficaç i eficient la
prestació de els serveis.

És un extracte de la memòria que serveix com a conclusió final i facilita la seva comprensió.
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A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat, de conformitat amb el que preveu l'article 159 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE,
de 26 de febrer de al 2014.

