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Informe tècnic referent a l’inici del procediment de cessió del gimnàs municipal de
Sabadell
Antecedents de fet
1. El gimnàs municipal de Sabadell és un equipament esportiu municipal situat a la plaça
de Frederic Mompou, s/n de Sabadell.
2. L’equipament té un programa de mòdul de pavelló bàsic esportiu configurat per una
pista poliesportiva de 608 m2, una sala esportiva de 110 m2, 3 espais de vestidors, 2
serveis i espais destinats a administració, infermeria, instal·lacions tècniques i
magatzems.
3. El programa i les característiques de l’equipament són les adients per al
desenvolupament d’activitats esportives desenvolupades per una entitat sense ànim de
lucre que estigui degudament inscrita al Registre municipal d’entitats i que se’n pugui
beneficiar de la cessió municipal de l’equipament a través d’una autorització per a la seva
utilització a títol de precari per un període màxim de 4 anys, sense que aquesta cessió
pugui comportar una transformació del bé de domini públic.
Consideracions tècniques
1. Per a l’inici del procés de la cessió temporal de l’equipament municipal es considera
necessària la convocatòria per pública concurrència pel seu atorgament amb l’aprovació
de les bases que regiran la cessió i que especifiquen, entre d’altres, els requisits dels
projectes que han de presentar les possibles entitats interessades i que hauran de tenir
les següents característiques:


ser de caire esportiu



promocioni especialment l’esport per tothom i de base, contempli activitats de
manteniment físic i esport salut que tinguin present la realitat i els serveis existents
al barri i estigui adreçat a la millora de la qualitat de vida de les persones



tenir viabilitat i equilibri econòmic
El pla de viabilitat econòmica que a nivell de l’equilibri i viabilitat econòmica del
projecte haurà d’incorporar per a la seva avaluació:

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

1/4

o

Pla de viabilitat econòmica que justifiqui l’execució del programa esportiu i
el manteniment de l’equipament.
El pla ha d’incloure un pressupost anual pel funcionament de les activitats
proposades i el funcionament de l’equipament amb el detall de les partides
de despesa i ingressos.

o


Proposta econòmica les tarifes de les diferents activitats proposades a
assumir pels participants.

no estar adreçat a cap finalitat que impliqui vulnerar els principis d'igualtat, ni
atemptar contra la dignitat de les persones o discriminar per raons de sexe,
capacitat, origen, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o
social.

2. Els criteris de selecció amb els que es valoraran els projectes presentats seran els
següents:
Criteri1: El programa esportiu a desenvolupar, del que s’avaluarà especialment:
1.1. La indisponiblitat en l’actualitat d’altres equipaments esportius públics d’àmbit
municipal, de manera habitual dins les programacions d’activitats setmanals, per
a la pràctica de la disciplina esportiva principal proposada en l’àmbit de l’esport
de base, iniciació i formatiu.
1.2. La diversitat en l’oferta d’activitats adreçada als diferents segments de la
població i de l’entorn territorial en particular.
Criteri 2: El pla de manteniment a desenvolupar, del que s’avaluarà especialment:
2.1. Definició d’un pla de manteniment preventiu i correctiu.
2.2. Recursos i propostes adreçades a la millora de l’eficiència energètica i
sostenibilitat.
Criteri 3: L’organització de recursos humans a desenvolupar, del que s’avaluarà
especialment:
3.1. Proposta de personal tècnic qualificat i acreditació de titulacions específiques
en cada àmbit esportiu.
3.2. Organització de recursos humans per a la gestió i administració del projecte i
l’equipament
3.3. La proposta de formació del personal dels diferents àmbits del projecte,
valorant la seva concreció, diversitat i dimensió
3. La cessió de l’equipament estarà sotmesa a les següents condicions:
L’entitat cessionària estarà obligada a la conservació i manteniment ordinari de
l’equipament cedit, on s’inclouen els següents elements:


Manteniment preventiu i correctiu de sistemes de detecció i equips contra incendis.



Manteniment preventiu i correctiu elevador, on cal incloure les inspeccions
reglamentaries OCA.
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Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, ACS,
legionel·la, climatització i gas), on cal incloure les inspeccions reglamentaries
OCA.



Manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació elèctrica, on cal incloure les
inspeccions reglamentàries OCA.



Manteniment preventiu i correctiu de desguassos i buneres.



Manteniment preventiu i correctiu de diferents rams d’oficis.
o

Llauneria

o

Ram de Serraller

o

Ram de paleta

o

Vidrieria, persianes i cortines

o

Ram de fuster

o

Ram de pintor

Igualment, respondrà dels danys derivats de l'ús del mobiliari per part dels seus
membres i usuaris, bé per acció o per omissió, havent de procedir a la seva reparació o
substitució per altres d'igual o similar qualitat, prèvia autorització de l'Ajuntament.
Alhora haurà de comunicar en tot moment el mal estat o la necessitat de manteniment
que tenen al servei pertinent per poder valorar actuacions.
L’entitat s'haurà de fer càrrec de la contractació i abonament de tots els
subministraments necessaris per la seva activitat (electricitat, aigua, telèfon, gas, etc.),
de la neteja de l'espai cedit, així com de la tramitació (en relació als subministraments)
dels permisos que siguin necessaris.
L'Ajuntament es farà càrrec del manteniment i reparacions de l'estructura, de la
coberta, la xarxa general de clavegueram i escomeses de les xarxes de
subministrament, exclòs el comptador i la distribució interior de les instal·lacions.
L’Ajuntament facilitarà l’equipament en un estat adequat i amb els elements
d’infraestructura esportiva que possibilitin el desenvolupament de la pràctica i activitats
esportives d’acord amb el projecte a desenvolupar.
Comitè tècnic o mesa de valoració
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Per tal de valorar les propostes que es presentin d’acord amb els criteris de selecció basat
en un judici de valor en els termes abans descrits, es considera adient crear un comitè
tècnic o mesa de valoració format per personal tècnic qualificat del propi Ajuntament de
forma similar a com actua una mesa de contractació en els procediment de licitació de
qualsevol contracte administratiu.
Com a membres d’aquesta comitè és proposa el nomenament del personal següent:
President:
El Cap del Servei d’Esports i com a substituta la coordinadora adjunta de
l’Àrea de Presidència i Drets Socials.
Vocals:
- La Cap de la secció d’instal·lacions esportives municipals del Servei
d’Esports i com a substitut, el Cap de l’Oficina Tècnica de Cultura.
- El Cap de la secció de promoció i activitats esportives del Servei d’Esports
i com a substitut la Cap de Biblioteques de Cultura.
- La tècnica superior en dret adscrita a la secció d’Administració del Servei
d’Esports que exerceix les funcions de Secretària del Comitè o Mesa de
Valoració. Com a substitut, el Cap d’Administració del Servei d’Esports.

Un cop finalitzat el procés de selecció, aquest Comitè o Mesa emetrà proposta
d’atorgament de la llicència d’ús temporal objecte de la present cessió per tal que l’òrgan
municipal competent aprovi l’atorgament de la llicència esmentada.
Conclusions
Per tot l’exposat, qui subscriu proposa l’aprovació inicial de les bases que regiran la
llicència d’ús privatiu temporal del gimnàs municipal de Sabadell, situat a la Plaça
Frederic Mompou, s/n a favor d’una entitat ciutadana sense ànim de lucre, l’inici
d’exposició pública de les mateixes, així com la creació i nomenament d’un comitè tècnic
o mesa de valoració per tal de valorar els criteris avaluables mitjançant un judici de valor,
per tal que mitjançant convocatòria de pública concurrència per pugui atorgar aquesta
llicència, de conformitat amb l’anteriorment indicat.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
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