Informe justificatiu per la contractació de serveis a la piscina municipal
Identificació dels responsables:
El responsable municipal del lot 1 de posada en marxa i pla d’autocontrol de la piscina
municipal és l’enginyer municipal, el tècnic Andrés Caballero.
La responsable municipal del lot 2 de serveis de recepció, neteja, socorrisme i activitats
aquàtiques és l’empleada municipal, la tècnica d’esports, Annabel Gavaldà.
Tots dos traslladem la necessitat de contractació que es detalla a continuació:
1. OBJECTE
Objecte del contracte: Serveis a la piscina municipal.
Fraccionament en lots: Sí,



Lot 1: Serveis de posada en marxa i manteniment dels vasos de la piscina - CPV:
50000000-5 - Reparació i manteniment
Lot 2: Serveis de recepció, neteja, socorrisme i activitats aquàtiques a la piscina
municipal- CPV: 92620000-3- Serveis relacionats amb els esports

Es limita la participació en la licitació als lots: No
Es limita l'adjudicació en la licitació als lots: No
2. NECESSITA I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
L'Ajuntament de Constantí exerceix competències en matèria d'activitats i instal•lacions
esportives d'acord amb l'article 25. 2.m) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les
Bases del règim local i, compta amb dues piscines a l’aire lliure de titularitat municipal, les
quals durant l’època estival s’obren al públic, per la qual cosa, requereixen una sèrie
d’actuacions que comprenen d’una banda la seva posada en marxa i el manteniment dels
vasos de les piscines, i d’altra, la gestió de l’equipament durant la temporada estival amb
serveis de recepció i neteja, socorrisme i monitoratge d’activitats aquàtiques.
Justificació d’ insuficiència de mitjans personals i materials:
La realització dels serveis objecte del contracte suposen una càrrega de feina que ni el
personal de l’àrea d’esports ni el de serveis tècnics poden assumir, perquè d’una banda,
actualment no hi ha recursos personals suficients per a dur a terme la gestió de la piscina, i
perquè d’altra, els serveis de posada en marxa i manteniment dels vasos corresponen a un
perfil d’especialització que demana la participació d’una empresa o professionals
especialitzats.

3. DADES ECONÒMIQUES
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Data Signatura: 25/03/2019
HASH: 934fc71a1bee5d27aab5a21d2e429543

INFORME PRECEPTIU DE NECESSITAT

Sistema determinació del pressupost:
Components de la prestació
Unitats de temps
Unitats d'execució
X Tant alçat
Honoraris per tarifes
Pressupost lot 1: Serveis de posada en marxa i manteniment dels vasos de la piscina per
13.700€ i IVA per 2.877€, en total 16.577€.
CONCEPTE
1.Despeses
directes
(corresponen a despeses
de personal)
2. Despeses indirectes
3. Altres
TOTAL
IVA
TOTAL BASE DE LICITACIÓ

Detall
1.

IMPORT
10.275€

2.
3.

1.370€
2.055€
13.700€
2.877€
16.577€

(21 %)

CONCEPTE
1.Despeses
directes
(corresponen a despeses
de personal)
2. Despeses indirectes
3. Altres
TOTAL
IVA
TOTAL BASE DE LICITACIÓ

Detall
1.

IMPORT
14.720€

2.
3.

920€
2.760€
18.400€
3.864€
22.264€

(21 %)

El Conveni col·lectiu que s’ha pres com a referència pel càlcul dels costos salarials de
personal és el Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen
equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure ( codi de conveni
núm. 79001905012002) i les taules salarials 2019 establertes a l’Annex IV que estableix el
detall següent:
Categoria
Socorrista
Monitor activitats aquàtiques
Recepcionista
Neteja



Grup professional
3
3
4
5

Preu hora
8,49
8,49
8,36
8,15

Atès que els preus de la licitació es troben contemplats al vigent pressupost, el qual
es troba informat i aprovat en equilibri, es considera que els lots del contracte no
representen un impacte negatiu en relació al compliment dels principis d’estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera.
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Pressupost lot 2: Serveis de recepció, neteja, socorrisme i activitats aquàtiques a la
piscina municipal: 18.400€ i IVA per 3.864€, en total 22.264€.

Valor estimat del contracte: 134.820€
-Exercici 2019 (32.100€) i 3 Prórrogues (96.300€), en total 128.400€
-Modificacions: 20% del preu inicial de cada lot del contracte: 2.740€ + 3.680€, en total
6.420€
Revisió de preus: No
Subrogació de personal:
No es dóna el supòsit de successió d’empresa.
Existència de crèdit
Aplicació pressupostària exercici 2019: 2019-34202-227990.
Import: 32.100€
Percentatge IVA: 21%
Import IVA: 6.741€
Total: 38.841€
4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
X Obert urgent
Obert Simplificat
Obert Simplificat sumari
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Restringit
Justificació de la urgència: D’acord amb l’art. 119 LCSP es seguirà la tramitació urgent
d’aquest expedient atès que la celebració del present contracte respon a una necessitat
inajornable a causa de l’impossibilitat material d’assumir amb els mitjans personals internes
les tasques de posada en marxa de l’equipament, la qual s’ha de portar a termini durant el
mes de maig perquè es pugui realitzar l’ obertura del servei al mes de juny.

Utilitzant mitjans electrònics:
Si
Condicions especials d'execució del contracte: una gestió més sostenible de l’aigua i
de l’equipament
Durada per tots dos lots: 1 any
Prorrogable: Si, de manera anual 3 anys
Garantia provisional: No
Garantia definitiva: Si
Termini de garantia previst: 1 any
Habilitació:
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Contracte harmonitzat: No

Lot 2: És obligatòria la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de
Catalunya dels professionals que exerceixin la professió de socorrisme i monitor
d’activitats aquàtiques.



Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors pels dos lots:
 Solvència econòmica financera
Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereix el contracte.
Solvència tècnica professional
Relació dels principals serveis realitzats amb un mínim de 5 treballs efectuats en
piscines municipals de la mateixa tipologia a la de Constantí.



Criteris per adjudicar el contracte:
Lot 1
Criteris objectius:
Oferta econòmica: 100 punts.
Es valorarà calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació al
pressupost base de licitació:
Baixa de l'oferta = [1-(Pressupost oferta/pressupost licitació)] * 100
L'assignació de punts que correspon a cada percentatge de baixa es farà mitjançant una
distribució lineal entre els punts indicats:
-

Sense baixa: 0 punts.
Baixa major: 100 punts.

La fórmula que s'utilitzarà en l'assignació de punts és la següent:
Puntuació = (percentatge baixa de l'oferta * núm. màx. punts) / percentatge baixa màxim

Es tracta d’ un contracte de serveis especials de l’Annex 4 de la LCSP per la qual cosa,
segons l’art. 145.4LCSP, en aquest tipus de contractes, els criteris relacionats amb la
qualitat hauran de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la
valoració de les ofertes
Oferta econòmica: 49
Oferta econòmica..........................................................................fins a 49 punts.

Es valorarà calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació al
pressupost base de licitació:
Baixa de l'oferta = [1-(Pressupost oferta/pressupost licitació)] * 100
L'assignació de punts que correspon a cada percentatge de baixa es farà mitjançant una
distribució lineal entre els punts indicats:
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Lot 2

-

Sense baixa: 0 punts.

-

Baixa major: 49 punts.

La fórmula que s'utilitzarà en l'assignació de punts és la següent:
Puntuació = (percentatge baixa de l'oferta * núm. màx. punts) / percentatge baixa màxim
Experiència del personal: 51
a) Serveis de recepció:
o Entre 1 any i 3 anys: 4
o Més de 3 anys: 6
o No es valorarà experiència inferior a un any.
b) Socorrisme:
o Entre 2 anys i 5 anys: 9
o Més de 5 anys: 11
o No es valorarà experiència inferior dos anys.
c) Activitats aquàtiques
o Entre 2 anys i 5 anys: 9
o Més de 5 anys: 12
o No es valorarà experiència inferior dos anys.
S’acreditarà l’experiència mitjançant cv i vida laboral o inscripció al Registre Oficial de
professionals de l’esport a Catalunya.

L’ criteri d'adjudicació principal és el del preu: s'aplicaran els paràmetres objectius que
estableix l’art. 85 del Reglament 1098/2001.
Admissibilitat de variants: no
Composició de la Mesa de contractació:
President:Oscar Sanchez Ibarra, Alcalde, suplent Vicenç Maceira Barbosa, regidor de serveis
i obres municipals.
Vocal:Ignacio Rio Santos, secretari municipal, suplent Ester Llorens.
Vocal:Baldomero Rovira Lopez, interventor municipal, suplent Montse Franquès Torrents.
Vocal:Ventura Gallart Segala, funcionària de carrera, suplent Montse Franquès Gil.
Secretari:Carlos Rodriguez Sanchez de Prados, funcionari de carrera, Elena Bonache
Obligacions essencials del contracte:
Obligació de contractar la pertinent assegurança de responsabilitat civil professional, que
cobreixi la indemnització pels danys que es puguin causar a tercers en la prestació dels
serveis.
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Criteris objectius que hauran de permetre identificar els casos en què una oferta
es consideri anormal:

Penalitats per incompliment parcial o defectuós del contracte : 10% del preu
Modificació del contracte:
Si, 20% del preu inicial
Cessió del contracte a un tercer:
Si, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de
la competència al mercat
Subcontractació: Si
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Andres Caballero

