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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ I
EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU A
CORBERA DE LLOBREGAT.
1. Antecedents.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat està interessat en oferir el servei de
gestió i explotació de la piscina municipal d’estiu, amb la finalitat de tenir una
oferta lúdica d’estiu per a totes les persones de Corbera de Llobregat.
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Des de fa més de 10 anys la Piscina d’estiu a Corbera ha estat una oferta lúdica
per a tots els ciutadans del municipi mantenint any rere any els usuaris que en
fan ús durant la temporada d’estiu.
2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la
solució adoptada.
La Piscina d’estiu és un espai lúdic on la població de Corbera es troba durant la
temporada d’estiu per socialitzar en un entorn familiar i un espai lúdic exclusiu
per a l’estiu.
Es tracta d’un espai amb la capacitat de donar un servei lúdic, esportiu i social
on es poden trobar persones de totes les edats i crear nous vincles a nivell
social. Donant servei a tots els grups de població de Corbera.
Es per això que per aquest espai es proposa una oferta de gaudi lliure de l’espai
i al mateix temps es convida a l’empresa gestora a realitzar activitats
esportives i lúdiques per a generar una forta dinàmica d’assistents a aquest
espai i ampliar la oferta lúdica de piscina d’estiu.
3. Justificació de la insuficiència de mitjans en cas de contracte
de serveis.
L’àrea d’esports de l’Ajuntament degut a altres tasques que ha de dur a terme
durant l’estiu no té la capacitat operacional ni de personal per a realitzar la
correcte gestió de la Piscina d’estiu de Corbera.
Per aquest motiu, el règim d’horaris propi i el personal específic necessari, s’ha
optat per un contracte de serveis.
4. Objecte.
Aquest contracte té per objecte la contractació del servei per a la gestió de la
piscina municipal d’estiu, mitjançant un contracte de concessió de serveis.
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El servei Piscina d’Estiu Municipal de Corbera de Llobregat ha de ser una oferta
d’activitat física i de lleure per a tota la població de municipi durant el període
d’estiu.
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El codi CPV que correspon a l’objecte del contracte és el 79993100-2.
5. Justificació de la no divisió en lots.
Donada la naturalesa de l’objecte del contracte, és impossible la divisió en lots.
6. Durada del contracte i justificació. Possible existència de
prorrogues.
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La duració del servei s’estableix en 4 anys, amb possibilitat de ser prorrogat per
1 any més per acord exprés d’ambdues parts abans de la finalització del
mateix, i fixant l’execució del servei per a les temporades d’estiu. L’inici del
servei es fixa a partir de la data de la signatura del contracte.
L’obertura de la piscina es realitzarà entre els mesos de juny i setembre
(durant un termini màxim de 80 dies), pactant amb l’Ajuntament cada any la
data exacta d’obertura i tancament així com el període d’informació, inscripció i
venda d’entrades i abonaments.
7. Modificacions contractuals.
No es preveu causa concreta de modificació contractual.
8. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.
El present contracte de concessió de serveis es tramitarà de forma ordinària.
Aquesta concessió serà de risc i ventura de l’empresa contractista de
conformitat amb l’article 15 de la LSCP. E concessionari serà retribuït
directament mitjançant els preus que abonin els usuaris per la prestació del
servei.
Es tracta d’un contracte de concessió de serveis especials inclòs en l’annex IV
de la LSCP, motiu pel qual, en base a l’article 131.2 de la mateixa llei
s’adjudicarà necessàriament mitjançant procediment restringint. Els detalls
d’aquest procediment seran els que consten al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Prèviament s’ha redactat, aprovat i publicat el corresponent estudi de viabilitat
tal com estableixen els articles 247 i 285 de la LSCP.
El valor estimat del contracte no és superior a 5.350.000€, pel que la tramitació
no està subjecta a regulació harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent a
l’article 20 de la LSCP.
Per tant, el procediment del contracte de concessió de serveis serà el
procediment restringit amb l’adjudicació mitjançant més d’un criteri de
valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 131 i 160 i següents de la
LSCP.
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9. Valor estimat del contracte.
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El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de
153.029,75€. Aquesta xifra inclou l’import net de la xifra de negocis i inclou les
possibles prorrogues, tot d’acord amb l’article 101 de la LSCP.
10. Previsió del compte de resultats i rendibilitat anuals.
En base als conjunt de càlculs per a cadascun dels paràmetres que apareixen
en aquesta memòria es presenta el següent compte de resultats i rendibilitat
anuals.
CALCUL CÀNON
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TEMPORADA
AIGUA
PERSONAL MANTENIMENT
PRODUCTE QUIMIC
LLUM
NETEJA
TOTALS

1.241,13
2.626,80
350,00
2.452,40
2.480,00

MENSUAL
€
€
€
€
€

9.150,33 €

413,71
875,60
116,67
817,47
826,67

3.050,11 €

PREVISIÓ INGRESSOS TEMPORADA
Entrada puntual
Franja d'edat
Persones
Persones
Persones
Persones

Feiner

menors de 4 anys
entre 4 i 17 anys
entre 18 i 64 anys
majors de 65 anys
TOTALS

0,00
3,57
5,10
3,31

€
€
€
€

Núm previst

Festiu
0,00
4,13
5,90
3,83

647
585
44

5.438,93 €

€
€
€
€

Núm
previst
529
870
25

7.413,52 €
Abonaments

Franja d'edat
Persones
Persones
Persones
Persones

menors de 4 anys
entre 4 i 17 anys
entre 18 i 64 anys
majors de 65 anys

Temporada

Núm previst

Mensual

0,00 €
56,65 €
76,80 €
22,55 €

83
133
13

0,00 €
36,00 €
48,00 €
15,00 €

TOTALS
15.209,50 €
TOTAL INGRESSOS ENTRADES I ABONAMENTS
PREVISIÓ DESPESES TEMPORADA
3.684,79 €
5.751,15 €
5.751,15 €
548,56 €
1.724,34 €

Martí Guim Marzo

Salari coordinador
Salari per dos administatius
Salari per dos socorristes
Roba personal
Productes químics
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€
€
€
€
€
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Núm
previst
26
26
24

2.544,00 €
30.605,95 €
BENEFICI
INDUSTRAL
8.175,50 €

154,68 €
3.050,11 €
265,67 €
1.500,00 €

Assegurança
Cànon
Publicitat
Despeses generals

22.430,45 €

TOTALS

El primer any de contracte, degut a que potser s’obre més tard, pot no haver
una quantia d’ingressos tant elevada.
11. Cànon.
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El cànon anual del contracte serà el que es determini en l’acord d’adjudicació
definitiva, en base a l’oferta econòmica que realitzi qui resulti contractista.
El cànon mínim establert, calculat en el següent quadre és:
CALCUL CÀNON
TEMPORADA
AIGUA
PERSONAL MANTENIMENT
PRODUCTE QUIMIC
LLUM
NETEJA
TOTALS

1.241,13
2.626,80
350,00
2.452,40
2.480,00

€
€
€
€
€

9.150,33 €

MENSUAL
413,71
875,60
116,67
817,47
826,67

€
€
€
€
€

3.050,11 €

A l’efecte, s’assenyala un cànon mínim de 3050,11€ per la temporada. Aquest
cànon es considerarà com a quantitat mínim a millorar per les empreses
licitadores i es farà en un únic pagament en un termini màxim de 15 hàbils des
del dia d’obertura de la piscina.
Els costos de neteja, manteniment, llum i aigua de la instal·lació aniran a càrrec
de l’Ajuntament de Corbera.
D’altra banda el contractista tindrà dret a percebre, directament dels usuaris,
les tarifes derivades de les entrades puntuals, abonaments, cursets i activitats
que es portin a terme a la instal·lació.
12. Revisió de preus.
No es preveu una revisió de preus.
13. Capacitat i solvència econòmica i tècnica (art. 65-97 LCSP)
La solvència econòmica i financera de l’empresari
s’acrediti per un o diversos dels mitjans següents:

es

proposa

que

Martí Guim Marzo

Signatura 1 de 2

A) Amb la declaració relativa a la xifra anual de negocis del licitador, que
referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de
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ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva
durada no sigui superior a un any, i al menys una vegada i mitja el valor anual
mig del contracte si la seva durada és superior a un any.
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El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
estigues inscrit en dit registre, i en cas contrari per les dipositades al registre
oficial en que hagin d’estar inscrits. Els empresaris individuals no inscrits al
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

B) En el cas de professionals que no tinguin la condició d’empresaris,
mitjançant la justificació de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals, amb indicació expressa dels riscos coberts i del termini
mínim de vigència o data de venciment, per un import mínim del valor estimat
del contracte.
L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà per mitjà de certificat expedit per
l’assegurador, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de
venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant
de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos que
procedeixi.

C) Exposant el patrimoni net segons el balanç corresponent al darrer exercici
econòmic dels comptes anuals aprovats haurà de superar el 20 per 100 de
l’import del contracte.
El patrimoni net del licitador s’acreditarà per mitjà dels comptes anuals
aprovats corresponents al darrer exercici tancat i dipositats al Registre
Mercantil o oficial que correspongui, si està vençut el termini de presentació i
es troben dipositats; si no ho estiguessin, hauran de presentar-les
acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l’òrgan
d’administració competent. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil hauran de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional:
La solvència tècnica o professional dels licitadors s’aconsella que s’acreditin
mitjançant:
A) Amb l’exposició dels principals serveis (com el de l’objecte del contracte)
realitzats en els últims 5 anys adjuntant-hi els corresponents certificats
de les empreses contractistes. Com a mínim s’hauran d’acreditar 10
serveis amb el mateix objecte de la contractació.
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14. Criteris d’adjudicació, selecció, definició, justificació i forma de
valoració (arts. 145-147 LCSP).
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Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació són els següents amb
una puntuació total de 100 punts.
1. Criteris automàtics. Fins a 100 punts.
1.1.

Millores en les instal·lacions proposades al concursant. Fins a 30
punts.
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1.1.1. Millores en els equipaments informàtics per a controlar l’accés. Un
ordinador portàtil de 17.3" HD+, Intel® Core™ i3-1005G1, 8 GB,
256 GB SSD, o superior. Valorat en 549,00€. Aquest equip
proporcionat passarà a ser propietat de l’Ajuntament. 15 punts.
1.1.2. Col·locació, només durant la temporada de piscina i cada
temporada sempre que no hi hagi servei de bar, d’una única
màquina de vending que ofereixi aigua, sucs, refrescos, menjar
d’aperitiu sense closca, xocolatines, brioixeria i sandvitxos. 15
punts.
1.2.

Oferta econòmica. Fins a 70 punts.

1.2.1. L’import més elevat del cànon ofert obtindrà la puntuació màxima, la
resta es puntuaran linealment fins a zero punts, que correspondran a
l’import de cànon establert com a mínim en el plec. Fins a 20 punts.
1.2.2. Aplicació de descomptes sobre la tarifa d’adults a aplicar als següents
col·lectius. Usuaris AEM i entitats esportives de Corbera, Famílies
nombroses/monoparentals i Persones amb discapacitat. Fins a 21
punts.
 15%. 5 punt.
 20%. 10 punts.
 25%. 15 punts.
 30%. 21 punts.
1.2.3. Aplicació de descomptes sobre la tarifa del plec en els cursos de
natació i les activitats dirigides. Fins a 5 punts.
 5%. 1 punt.
 15%. 3 punts.
 20%. 5 punts.
1.2.4. Aplicació de descomptes sobre totes les tarifes del plec d’entrada
puntual en feiner i festiu. Fins a 24 punts.
 10%. 2 punts.
 15%. 8 punts.
 20%. 16 punts.
 25%. 24 punts.
15. Personal a subrogar.
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No existeix personal a subrogar.
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16. Subcontractació.
No es permet la possibilitat de subcontractar.
17. Responsable del contracte.
El tècnic d’esports, Martí Guim Marzo.
18. Àrea encarregada
contracte.

del

seguiment

i

execució

ordinària

del

Àrea d’esports de Corbera de Llobregat.
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19. Règim de garanties.
En aquest procediment no s’exigirà garantia provisional.
D’acord amb l’article 107.4 de la LCSP, en les concessions de servei la
garantia definitiva es fixarà en funció de la naturalesa, la importància i la
durada de la concessió. Per aquest cas es requerirà el 5% de la xifra anual de
(30.605,95€). La garantia definitiva serà de 1.530,29 €.
20. Règim de penalitats.
En el cas que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí opti per la no
resolució del contracte, s’imposaran al contractista les penalitats
següents:

A. Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:
 una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA
exclòs.
B. per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a
cada penalitat,
i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran:
 pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució definides al
contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre el preu
del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al
grau d’incompliment, en els termes següents:
o gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.
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Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació
del contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment
ocasioni a l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
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El contractista haurà de complir el contracte dins del termini total fixat per a
la seva realització i, si s’escau, els terminis parcials que es puguin fixar en el
contracte i executar-lo, d’acord amb els compromisos adquirits en el
document contractual. Constituiran faltes als efectes d’aquest contracte, les
accions o omissions del contractista que contravinguin les normes i obligacions
establertes.

28/04/2022 Reg Benestar social, Gent
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2.- La comissió de faltes per part de l’adjudicatari implicarà l’aplicació del
règim de penalitats que es descriu a continuació, en funció del perjudici que
pugui causar als interessats, a l’Ajuntament o a tercers.
3.- L’import de les penalitats s’ingressarà a l’Ajuntament o es deduirà, si és el
cas, de la garantia. Quan es facin efectives sobre la garantia, el contractista
estarà obligat a completar la mateixa, dins dels 15 dies hàbils següents a la
notificació de la penalització.
4.- La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la
indemnització per danys i perjudicis a que pugui tenir dret l’Ajuntament
originats pels incompliments del contractista.
5.- A aquests efectes, les faltes es classificaran en lleus, greus i molt greus.
5.1.- Són infraccions molt greus:

-
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-

L’incompliment de les obligacions d’ordre laboral del contractista envers
el personal.
La paralització total de la prestació dels serveis objecte de
contractació per causa imputable a l’empresa adjudicatària.
L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció
de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el
medi ambient d’acord amb la legislació vigent.
L’incompliment de les millores addicionals a l’objecte del contracte
ofertes pel contractista.
5.2.- Són infraccions greus:

No prestar els serveis en la forma disposada en el Plec i
concretats en l’oferta
adjudicatària.
- Produir danys a tercers com a conseqüència del mal funcionament dels
serveis.
Impedir o dificultar les funcions de vigilància i control, qualitatiu i quantitatiu,
dels serveis que corresponen a l’Ajuntament, no emplenant adequadament
o no presentant en els terminis establerts, els comunicats, formularis i altres
documents que l’Ajuntament pugui establir de forma normalitzada.
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L’incompliment, per part del contractista, dels compromisos que hagi
adquirit al presentar la seva oferta i que hagin estat valorats en els
criteris de valoració de les ofertes, tal com preveu l’article 150.1 del
TRLCSP.
Qualsevol d’altre que es derivi de l’incompliment de les
prescripcions dels Plecs reguladors de la contractació dels serveis i
suposin greu pertorbació en el funcionament dels serveis o per els
interessos generals.

5.3.- Són infraccions lleus:
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-

-

Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les
prescripcions dels plecs reguladors de la contractació dels serveis i no
suposi greu pertorbació en el funcionament dels serveis o per als
interessos generals.
Aquelles accions i/o omissions que no estiguin contemplades com a
faltes greus o
molt greus relacionades amb la prestació dels serveis.

6.- Les infraccions seran sancionades amb multes en la forma i quantia
següents:

-

6.1.- Sancions per infraccions molt greus:

Seran sancionades amb multes per import de 3.001,00 € fins a 18.000,00 €.
La reiteració de
faltes molt greus comportarà la resolució del contracte.

-

6.2.- Sancions per infraccions greus:

Seran sancionades amb multes per import de 601,00 € fins a 3.000,00 €, sens
perjudici de declarar la resolució del contracte si es produeix la comissió
de tres infraccions greus consecutives en un interval d’un any.

-

6.3.- Sancions per infraccions lleus:

Seran sancionades amb multes per import de fins a 600,00 €. En qualsevol
cas, l’acumulació d’infraccions lleus podrà ser considerada com a infracció
greu.
7.- En tos cas, la imposició de penalitats no eximirà al contractista de
l’obligació que legalment li correspon respecte a la reparació dels defectes.
21. Forma de pagament.
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El pagament de l’import de cànon, pel primer any, es farà efectiu dins del
primer mes següent a la signatura del contracte, mentre que per la resta d’anys
es farà dins dels 15 dies hàbils següents a l’obertura de la piscina. L’import
s’abonarà mitjançant ingrés bancari en el núm. de compte ES27 2100 0552

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

fd51c7ea020a4a4783707208d6526b57001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració
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1002 0000 6856, indicant-ne el concepte, i es farà arribar el justificant de
pagament telemàticament.
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Martí Guim
Tècnic d’esports
Corbera de Llobregat a data de signatura digital.
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