CONSULTES PRELIMINARS RELATIVES AL SUPORT AL
MANTENIMENT DE PISCINES D’ESTIU MUNICIPALS
1. Descripció del servei actual, necessitats de la contractació i finalitat de la consulta
preliminar.
1.1. Descripció del servei
La Diputació de Barcelona està interessada a licitar un contracte per a la prestació
del servei de suport al manteniment de les piscines d’estiu municipals pels municipis
de menys de 5.000 habitants de la província de Barcelona que reuneixin certes
condicions. En total, l’any 2021, hi ha 118 piscines municipals amb aquestes
condicions. Els ajuntaments demanen aquest suport a la Diputació mitjançant el
Catàleg de Serveis, de forma agrupada per proximitat geogràfica, amb un mínim de
6 i un màxim de 9 ens locals per sol·licitud.
El suport al manteniment de les piscines d’estiu municipals inclou un conjunt de
tasques a realitzar per empreses especialitzades i distribuïdes al llarg de l’any, amb
major intensitat durant la temporada d’estiu. La finalitat del servei és contribuir a la
millora de la seguretat de les instal·lacions tècniques de les piscines d’estiu
mitjançant empreses especialitzades. Aquestes hauran de proporcionar al personal
de manteniment de les piscines i als seus responsables tècnics, les pautes i
referències per garantir que l’aigua de bany pugui complir, en tot moment, amb les
condicions higiènic sanitàries que estableix la normativa d’aplicació.
El conjunt de tasques que s’inclou en aquest servei, per a cada piscina, és:
a) Durant l’hivern:
Suport a la hibernació de les piscines.
b) Abans de l’obertura de les piscines:

-

Revisió de les instal·lacions i de canvis respecte la temporada anterior.
Suport en la posada en marxa de les piscines.
Formació al personal que condueix el manteniment.

c) Durant la temporada d’estiu:
Assistències ordinàries de seguiment de manteniment preventiu.
- En el cas de gestió municipal amb personal propi: mínim 4 assistències.
- En el cas de gestió amb empreses contractades: mínim 2 assistències.
d) Durant el tancament i finalització de la temporada d’estiu:

-

Suport en la hibernació de les piscines.
Elaboració de la memòria tècnica anual amb millores de manteniment i
d’inversió.

El servei es proporciona de forma conjunta als ens locals inclosos que formen part
d’una mateixa sol·licitud de Catàleg. Cadascuna de les tasques es comença per la
piscina d’un d’aquests municipis, a primera hora del matí, i quan s’acaba l’empresa
es trasllada a la següent piscina i així successivament fins acabar la jornada laboral.
Dins d’una jornada es pot realitzar el servei en 3 piscines. La realització completa de
la mateixa tasca a totes les piscines de l’agrupació pot dur-se a terme entre dues i
tres jornades (en funció del nombre de piscines de cada agrupació).
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La proximitat geogràfica i la continuïtat del projecte són dues de les claus essencials
per generar millores reals, sinèrgies i economies d’escala. Es preveu que el contracte
obert es compongui de 6 lots territorials, dins dels quals s’inclourien les diferents
agrupacions de municipis.
Els lots territorials proposats han estat definits en funció de la proximitat geogràfica i
del nombre de piscines existents de municipis de menys de 5.000 habitants.
Lot 1. Comarca del Berguedà. 16 piscines.
Lot 2. Comarques del Moianès i Bages. 22 piscines.
Lot 3. Comarca d’Osona. 22 piscines.
Lot 4. Comarca d’Anoia. 19 piscines.
Lot 5. Comarques d’Alt Penedès i Garraf. 20 piscines.
Lot 6. Resta de comarques. 19 piscines.
Per a cada lot, el llindar superior de les piscines sobre les quals es proporcionarà el
servei oscil·larà entre 18 i 21, excepcionalment. El llindar més habitual es trobarà
entre 6 o 12 piscines per Lot territorial, amb 1 o dues agrupacions.
1.2.

Necessitats de la contractació.
La finalitat d’aquest suport ofert per l’Oficina d’Equipaments Esportius, en endavant OEE,
és contribuir a la millora de la seguretat de les instal·lacions tècniques de les piscines
d’estiu amb el suport d’una empresa especialitzada en aquest àmbit. Amb aquest suport,
es contribuirà a la millora de la qualitat de l’aigua de les piscines, a la vegada que es
potencia la formació continuada i les capacitats dels seus mantenidors.
L’empresa haurà de disposar de:

-

Una trajectòria professional en el manteniment, o suport al manteniment, de
com a mínim 5 piscines d’ús públic durant els darrers 3 anys.

-

Disponibilitat de treball durant la temporada d’estiu per atendre les piscines que
formin part d’un mateix lot territorial, d’acord amb els llindars establerts a
l’apartat 1.1.

-

Equip disponible al contracte, amb un mínim de:

Una persona responsable del contracte i funcions de cap o personal tècnic diplomat
i titulat en cicle formatiu de grau bàsic o mitjà en alguna de les següents famílies
professionals: electricitat i electrònica, fabricació mecànica, instal·lació i
manteniment, energia i aigua i edificació i obra civil.
Una persona amb elevat nivell de coneixement i trajectòria professional (mínim 3
anys) en el manteniment de piscines d’ús públic i titulat en cicle formatiu de grau
bàsic o mitjà en alguna de les següents famílies professionals: electricitat i
electrònica, fabricació mecànica, instal·lació i manteniment, energia i aigua i
edificació i obra civil.
Una persona per a tasques administratives i de gestió d’avisos i incidències,
preparació de pressupostos i informes tècnics.

-

L’empresa disposarà dels equips necessaris i suficients per a les mesures
(fotòmetre, turbidímetre i els altres equips especialitzats: potencial redox i
conductivitat) i de solucions patrons o de calibratge, que portarà els dies de les
visites, per comprovar i mostrar que els seus equips no tenen desviacions en la
lectura i per ajustar, si fos necessari, els fotòmetres de les piscines visitades.
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1.3.

Finalitat de la consulta preliminar
La finalitat d’aquesta consulta preliminar és determinar els paràmetres bàsics relacionats
amb la licitació del futur contracte, segons quatre apartats:

- Configuració territorial i àmbit operacional de les empreses:
o

Configuració de lots.
Es podran analitzar de manera especial les peculiaritats en la configuració de
lots, àmbit territorial de les licitacions i contrastar-ho amb els àmbits territorials
d’operació de cada empresa consultada.

o

Dimensionar el nombre d’empreses amb capacitat de licitar i executar el
contracte segons lots plantejats per a tota la Província de Barcelona.

o

Determinar possibles limitacions de les empreses alhora en el moment de
presentar-se a un o més lots i/o de les adjudicacions. També caldrà detectar si
hi ha lots territorials proposats amb poques possibilitats de resultar interessants
per a les empreses licitadores.

- Els requisits i capacitats que hauran de complir les empreses licitadores:
o
o
o
o

Solvència econòmica i tècnica de l’empresa.
Existència de personal amb l’experiència i titulacions de personal tècnic
requerits. Identificació de titulacions i/o documents acreditatius equivalents.
Incorporació a l’equip de personal per a tasques administratives i capacitat
d’operar amb administracions públiques locals.
Disponibilitat d’equips i recursos per a l’execució del contracte: vehicles i equips
materials.

- Les condicions d’execució dels contractes per part de cada empresa adjudicatària:
o
o
o

Capacitat màxima de treball i disponibilitat per temporada, atenent al nombre
màxim de piscines a assistir dins del contracte previst.
Condicions econòmiques i estàndards segons preus unitaris i totals per
contractes.
Relacions amb tercers de l’empresa i subcontractacions habituals.

- També es consideraran els suggeriments i observacions que facin sobre el
plantejament general del servei.
2.

Com participar-hi i formar part de les consultes preliminars
A partir de la data de publicació de l’anunci de les consultes preliminars en el Perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona, les entitats interessades a participar-hi disposen
d’un termini de 10 dies hàbils per enviar un correu electrònic a l’adreça
scon.publicitat@diba.cat manifestant el seu interès i contestant el qüestionari de l’apartat 7.
Per a qualsevol dubte o pregunta, les entitats s’han d’adreçar al mateix correu electrònic.
Les entitats que hi poden participar són empreses, experts, autoritats independents, col·legis
professionals, universitats i altres operadors econòmics actius en el mercat.
El responsable o responsables de les consultes podran emetre una comunicació als
proveïdors habituals de l’òrgan de contractació, sobretot en els casos de licitacions
equivalents o similars ja efectuades per l’OEE, així com a les associacions o bé agrupacions
que siguin cambres, gremis o entitats que representin el sector empresarial interessat a
licitar l’objecte del contracte.
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Als efectes de la participació, si s’escau, de les associacions empresarials, gremis o
col·legis professionals, es podran analitzar de manera especial les peculiaritats en la
configuració de lots, àmbit territorial de les licitacions i règim de la subcontractació, així
com també es consideraran altres suggeriments i observacions que facin les
associacions representatives dels sectors empresarials en la tramitació de les consultes.
Amb posterioritat a la participació, l’Oficina d’Equipaments Esportius es podrà reunir, si
ho considera necessari, amb cadascuna de les entitats interessades, amb una durada
màxima de 90 minuts. Les reunions es faran en un període d’un mes màxim des de la
data de finalització de la recepció de les sol·licituds de participació. Es convocarà a
l’entitat a la reunió amb un termini mínim de 2 dies hàbils.
3. Metodologia de les consultes
Es podran facilitar parcialment als participants, en les consultes preliminars,
determinades clàusules administratives o tècniques als efectes de poder obtenir el seu
parer mitjançant els suggeriments que estimin adients.
L'informe del/s responsable/s de les consultes podrà ser acompanyat per un resum dels
continguts bàsics dels documents de treball dels plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, per tal que els operadors econòmics consultats
hi puguin fer comentaris i suggeriments, dins del termini establert.
4. Caràcter informatiu de les respostes
S’entén que les respostes presentades pels participants al qüestionari de la consulta són
merament informatives, de manera que ni la Diputació de Barcelona ni les entitats
adquireixen cap compromís sobre aquestes. Les possibles despeses econòmiques
derivades de la participació en la consulta són a càrrec dels participants.
5. Confidencialitat del contingut de les consultes
La Diputació de Barcelona en cap cas durant el procés de consultes no pot revelar als
participants les solucions proposades pels altres participants, i només la Diputació pot
conèixer íntegrament aquestes solucions. La Diputació de Barcelona, així mateix, es
compromet a guardar la confidencialitat requerida, si s’escau, per les entitats
consultades, amb el benentès que no és possible fer declaracions genèriques de
confidencialitat i que qualsevol declaració de confidencialitat ha de respondre al secret
comercial o industrial.
Es mantindrà la confidencialitat de les dades relatives a totes aquelles informacions
aportades per les empreses i associacions participants en la prospecció del mercat, en
règim de privacitat. A més, l’operador econòmic podrà, en qualsevol moment, fer avinent
la reserva o voluntat de declarar confidencials els continguts orals, escrits o gràfics que,
amb el ventall de les diferents metodologies, l’òrgan de contractació obtingui de
l’empresa.
6. Altres
Un cop efectuades aquestes consultes preliminars i realitzat i publicat l’informe final, la
Diputació de Barcelona es reserva el dret de convocar o no una licitació posterior per a
la prestació del servei objecte d’aquestes consultes preliminars. La participació en les
consultes no impedeix la intervenció posterior en el procediment de contractació que, si
s’escau, es tramiti.
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7. Qüestionari
Dades personals
Nom de l’empresa:
CIF:
Adreça:
Tipus d’Organització (pime, gran empresa, cooperativa, consorci...):
Persona de contacte:
Posició o càrrec de la persona de contacte:
Telèfon:
Correu electrònic:
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QÜESTIONARI DE CONSULTES

BLOC 1. Tipus de servei (objecte del contracte):

1. En municipis de poca població i amb pocs recursos econòmics, per aconseguir una piscina
a l’aire lliure de pública concurrència amb un funcionament correcte, un compliment
adequat de les condicions higiènic-sanitàries i un bon estat dels equips, què creieu que
hauria de realitzar-se?
-

Formació del personal que hi treballa.
Suport econòmic per fer inversions en els equips, cas de trobar-se obsolets o amb
deficiències.
Suport tècnic directe, contractant un bon manteniment preventiu
Totes les respostes anteriors

2. On creieu que es troba la major complexitat dels sistemes de tractament d’aigua de les
piscines i el seu bon estat de servei?
-

Deficiències de seguiment tècnic per part dels responsables de la gestió de les piscines.

-

La manca de formació i/o de personal especialitzat amb coneixement bàsic sobre:
o

o
-

La química de l’aigua i la regulació dels seus paràmetres. Coneixement dels
productes químics i dosificació. Afectacions de productes de jardineria i
deficiències de l’aigua de bany associades.
La filtració i control de condicions d’higiene al bany.

La manca d’inversions per resoldre les deficiències de les sales tècniques i dels equips.

3. Sistema de recollida de dades que utilitzaríeu durant les rondes de manteniment:
a. En paper.
b. Format electrònic –excel, fulls específics, bases de dadesc. Tablet i/o software de manteniment?

4. Sistemes d’hibernació que utilitzaríeu en piscines a l’aire lliure de pública concurrència:
a.
b.
c.
d.
e.

Deixar les piscines en funcionament ordinari.
Utilitzar producte hibernador + funcionament de la filtració durant unes hores al dia.
Utilitzar producte hibernador + buidatge dels circuits de filtració i desinfecció.
Totes elles, en funció de les característiques de les piscines.
Altres ______________________________________________

5. Quantes visites mínimes considereu necessàries per a un correcte manteniment d’una
piscina d’estiu (en tota la campanya: de juny a setembre)?
a. Entre 2 i 3.
b. Entre 4 i 5.
c. 6 o més.
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6. Quins continguts mínims considereu que ha de contenir la Memòria tècnica final (podeu
marcar més d’una opció, inclosa l’opció Altres).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dades identificatives de la piscina.
Descripció del model de gestió del manteniment municipal relatiu a la piscina.
Estat de conservació de l’equipament.
Descripció dels sistemes de tractament d’aigua.
Pla d’acció: propostes de manteniment i inversió necessàries.
Altres (màxim 2 punts addicionals)
i. _____________________________
ii. _____________________________

BLOC 2. Àmbit operacional i territorial de les empreses:

7. Descriviu breument la vostra empresa i la seva activitat a partir de les següents preguntes:
7.1. Principal sector de mercat en què està especialitzada (podeu marcar més
d’una opció).
a.
b.
c.
d.
e.

Manteniment de piscines de pública concurrència.
Manteniment d’instal·lacions en edificis.
Manteniment de piscines d’ús privat.
Construcció de piscines privades.
Altres (màxim 2 sectors addicionals)
i. _____________________________
ii. _____________________________

7.2. Nombre màxim de piscines a l’aire lliure d’ús públic en les quals s’ha efectuat
manteniment en temporada d’estiu, simultàniament.
Fins a X piscines:
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

3

6

9

12

15

18

21

24

27

+ 30

8. Àmbit territorial: municipi/s, comarca/ques, província/es, en les quals s’opera en algun
dels darrers 3 anys (marca amb creueta).
Indiqueu la /les comarques on treballeu habitualment (columna A) i també, si s’escau, on
seria la possible expansió territorial (columna B).
Àmbit
1
2
3
4
5
6

a) Hi ha
treballat i/o hi
treballa

b) Voldria treballarhi i actualment
no hi treballa

Comarca del Berguedà
Comarques del Moianès i Bages
Comarca d’Osona
Comarca d’Anoia
Comarques d’Alt Penedès i Garraf
Comarques del Vallès Oriental, Vallès
Occidental, Maresme i Baix Llobregat
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BLOC 3. Requisits i condicions d’execució dels contractes per part de cada empresa.
9. Quin és el conveni pel qual reguleu la vostra activitat amb el personal?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
e)

Cap
Conveni col·lectiu general del sector de manteniment i conservació
d’instal·lacions aquàtiques. Codi 99011925012000.
Conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la província
de Barcelona. Codi 08002545011994
Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la
província de Barcelona. Codi 08000765011993.
Conveni col·lectiu de majoristes i importadors de productes químics
industrials i de drogueria, perfumeria i annexos. Codi
99001095011981.
Construcció d’edificis residencials. Codi 4121.
Altres

Si la resposta és e), indiqueu quin:
(NOM I CODI)

10. Condicions econòmiques i valor afegit que podria aportar l’empresa al treball contractat.
10.1.

Càlcul de costos d’empresa en el manteniment de piscines.

Indiqueu els imports orientatius, si els sabeu, i el % de costos directes, indirectes
i el benefici industrial dels serveis següents. Tingueu en compte que els treballs
es poden fer en qualsevol municipi de la província de Barcelona.

Import
Operació

Import del
cost
orientatiu
sense IVA
(€)

Posada en marxa (2 h)

___ €

Visita a la piscina pel
seguiment del
manteniment (2 h)

___ €

Hibernació (2 h)

___ €

Redacció informe de
deficiències i
pressupostos de
reparació (4 h)

___ €

% de costos
% de
Costos
directes

% de Costos
indirectes

% de
Benefici
industrial

___ %

___ %

___ %
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10.2.
Indiqueu l’import orientatiu del preu hora de tècnic/a de referència (cost
empresa). Tingueu en compte que els treballs es poden fer en qualsevol
municipi de la província de Barcelona.

Concepte

Preu
(€)

Preu hora tècnic/a
10.3.
La vostra empresa, quin creieu que és el valor afegit que podria aportar
a l’execució dels treballs (podeu marcar varies opcions)?
a)
b)
c)
d)

Coneixement específic de la mecànica dels elements pel tractament
d’aigua de piscines
Coneixement específic de la química de l’aigua de piscines
Coneixement de productes del mercat i solucions d’incidències
Altres

Si la resposta és d), indiqueu quin:

Ha finalitzat el qüestionari. Si voleu, podeu afegir ara qualsevol comentari, suggeriment
i explicació complementària que considereu.

Moltes gràcies per haver-nos ajudat.
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