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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 9
de maig de 2022, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:
« 2. Aprovació de l’expedient de contractació de concessió de serveis per a la
gestió i execució de la piscina municipal d'estiu.
La voluntat de l’equip de govern és oferir les instal·lacions de la piscina municipal
d’estiu a la ciutadania. En no disposar l’Ajuntament dels recursos propis adients per a
executar el servei, resulta necessari licitar-lo per a ser adjudicat a una empresa que
reuneixi les condicions obligatòries i indispensables per a la seva correcta execució.
Actualment, el contracte d’adjudicació del servei es troba finalitzat, havent-se d’iniciar
un nou procediment de contractació per a poder oferir el servei i les instal·lacions en
el proper període estiuenc i següents. En conseqüència i atès que és voluntat d’aquest
Ajuntament continuar oferint el servei de Piscina d’Estiu a la ciutadania, procedeix
iniciar els tràmits necessaris per a la seva contractació, que s’efectuarà sota la
modalitat de concessió de serveis, atès que existeix risc operacional en tractar-se d’un
servei a demanda dels usuaris, i on l’únic finançament és la recaptació de les quotes
dels usuaris, sense generar despesa per l’Ajuntament, i rebent un import de cànon
anual en concepte de contraprestació.
S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats
favorablement, quedant incorporats a l’expedient.

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de concessió de serveis per a la gestió i
execució de la piscina municipal d’estiu, mitjançant el procediment obert no subjecte
a regulació harmonitzada, i aprovar l’estudi de viabilitat, el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que, juntament amb el
Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta
contractació. El VEC del contracte és de 153.029,75€, IVA exclòs. L’import de licitació
és de 122.423,80€, que corresponen a la xifra neta de negocis de la durada inicial del
contracte.
L’empresa adjudicatària serà retribuïda directament mitjançant el preu que abonin les
persones usuàries del servei de piscina municipal, de conformitat amb els preus que
consten en el Plec de Condicions Tècniques, o bé els que resultin de l’oferta efectuada
en aquest sentit per l’empresa adjudicatària.
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local,
l’adopció dels acords següents:
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Aquest contracte no genera despesa per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, i
l’adjudicatari haurà d’abonar un cànon anual per temporada que es fixa en un mínim
de 3.050,11€, podent ser millorat a l’alça.
SEGON. La durada del contracte s’estableix en 4 anys, coincidint amb les temporades
d’estiu, amb possibilitat de ser prorrogat per 1 any més, i fixant l’execució del servei
per a les temporades d’estiu, en les dates establertes en el Plec de Condicions
Tècniques. El contracte s’iniciarà una vegada adjudicat i formalitzat el mateix, i
finalitzarà quan l’adjudicatari hagi complert amb totes les seves obligacions
contractuals, que inclouen la presentació de la corresponent memòria del servei
executat, una vegada conclosa l’última temporada d’estiu del contracte, i sense que
pugui sobrepassar el 31 d’octubre de 2025, o del 2026 en cas de ser prorrogat.
TERCER. Convocar el procediment obert amb tramitació ordinària no subjecte a
regulació harmonitzada, publicant l’anunci de licitació en el perfil del contractant,
atorgant un termini de 21 dies naturals per a presentar les proposicions, a partir del
següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació de les proposicions es
realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible en el perfil del
contractant municipal.
QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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