DOCUMENT JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT , LA NO
DIVISIÓ PER LOTS I ÚS DE MITJANS DIFERENTS DELS ELECTRÒNICS I
VIABILITAT DEL PROJECTE RESPECTE DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL BAR DE LES PISCINES
MUNICIPALS, TEMPORADA 2020.
Necessitat i idoneïtat del contracte
Les piscines municipals dels Alamús i totes els serveis associats han estat des
de la seva inauguració i fins l’actualitat funcionant mitjançant gestió
determinada pel corresponent procediment de licitació.
Per la seva magnitud, complexitat, necessitat d’especialització i professionalitat
molt concreta es va determinar en el seu moment la conveniència de gestionar
el servei de bar mitjançant contracte administratiu especial amb empreses o
entitats del sector.
És per això que amb aquests criteris de gestió especialitzada professional
imprescindible per les característiques de l’equipament i amb l’objectiu de
disminuir en el possible el cost municipal pel funcionament del servei que es
considera convenient mantenir el criteri de gestió del servei de bar de les
piscines municipals dels Alamús i en conseqüència, convocar la corresponent
licitació per determinar el gestor de l’equipament.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisferles, es concreten en la necessitat de garantir el funcionament de les piscines
municipals dels Alamús durant l’estiu 2020.
No divisió per lots
No s’ha utilitzat la divisió per lots perquè l’objecte del contracte no admet
fraccionament i es tracta d’una unitat funcional que no permet una execució
separada.
Ús de mitjans diferents als electrònics
No s’usen mitjans electrònics en la presentació de les ofertes degut a que el
seu ús requeriria eines, dispositius o formats que no es troben disponibles en
general pels possibles licitadors.
Viabilitat del projecte
L’Ajuntament rebrà un cànon del contractista i les tasques de manteniment
seran assumides per l’adjudicatari. Les despeses assumides per l’Ajuntament
en concepte d’escombraries, aigua, clavegueram i llum s’estimen en 600 €.En
contrapartida, es disposarà d’un bar que atengui les necessitats dels usuaris de
la piscina així com la gestió ordinària del funcionament de les instal.lacions de
les piscines municipals.
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