MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
PARC DE NADAL 2019-2020
1. Introducció
S’emet la present memòria justificativa relativa a la contractació dels
subministraments i serveis relatius al “Parc de Nadal 2019-2020”, com una
activitat, integrada en les polítiques d’aquest Ajuntament, que promouen el
creixement i esbarjo personal i col·lectiu dels nostres infants i joves junt amb les
seves famílies, a través d’activitats lúdiques i educatives en el període de Nadal,
amb programació de tallers i activitats d’oci així com instal·lacions i atraccions
lúdiques, amb la intenció de donar continuïtat a un projecte distès i amè com ho
és el Parc de Nadal i impulsant la consolidació d’activitats dirigides al públic
infantil, adolescent i pre-adolescent en unes dates tan arrelades a la nostra
societat com ho son les nadalenques.
2. Descripció de la situació actual i necessitat a satisfer
L’Ajuntament de La Pobla de Mafumet sempre ha prioritzat l’atenció als
infants/joves com a inversió de futur. L’atenció a aquest grups es centra en la
creació, manteniment i millora d’espais i activitats de lleure, així com en els
programes d’ajuts als estudiants i la creació, manteniment i gestió dels centres
educatius de titularitat pública ubicats al municipi.
En aquests moments, l’Ajuntament té previst donar continuïtat a un projecte
socialment i familiarment consolidat com ho és el Parc de Nadal per tal de dotar
a les famílies pobletanes i d’arreu del territori d’un espai d’esbarjo on poden
gaudir d’activitats dirigides als nostres joves que permetin oferir espais i
alternatives d’oci saludable i socialment responsable.
3. Objecte del contracte i la seva vinculació amb la necessitat a satisfer
Per tot allò exposat en el punt 2 d’aquesta Memòria justificativa, es proposa
l’organització i contractació dels subministraments i serveis necessaris per al
desenvolupament del Parc de Nadal 2019-2020 a La Pobla de Mafumet.
4. Insuficiència de mitjans
En aquest sentit i per al compliment i realització de les finalitats institucionals
descrites, no es disposa de mitjans materials ni personals suficients per a cobrir
les necessitats que es pretenen satisfer, per la qual cosa caldria recórrer a la
contractació de serveis i subministraments externs.
Efectivament, es tracta d’exercir unes funcions específiques i concretes no
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habituals, que només es poden prestar adequadament per empreses de serveis i
subministraments dels sectors, atesa la inexistència de personal municipal per al
conjunt de prestacions a realitzar.
El benefici d'externalitzar la prestació del servei és per a poder gestionar
adequadament i manera conjunta un grup molt nombrós d’usuaris amb unes
necessitats molt especifiques, que inclou a títol enunciatiu la programació
d’activitats, la realització de tallers i la supervisió i organització dels infants i
joves.
5. Anàlisi Tècnica
DESEMBRE
Dia 21:
10:00 a 13:30h (Matí)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)
16:00 a 20:00h (Tarda)



Zona de pares i mares (LOT 1)



Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)



Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)
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Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
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Dia 22:
10:00 a 13:30h (Matí)
Parc de nadal interior:



Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
Servei de guarda-roba (LOT 1)



Zona de pares i mares (LOT 1)



Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)



Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)

Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)


Zona de pares i mares (LOT 1)



Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)



Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)
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16:00 a 20:00h (Tarda)
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Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)

Dia 23:
10:00 a 13:30h (Matí)



Zona de pares i mares (LOT 1)



Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)



Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)
16:00 a 20:00h (Tarda)
Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)


Zona de pares i mares (LOT 1)



Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
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Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
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Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)

Dia 24:
10:00 a 13:30h (Matí)



Zona de pares i mares (LOT 1)



Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)



Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)
16:00 a 19:00h (Tarda)
Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)


Zona de pares i mares (LOT 1)
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Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
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Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)



Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)

Dia 27:
10:00 a 13:30h (Matí)



Camara acorazada (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Activitat wipeout (LOT 3)

16:00 a 20:00h (Tarda)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)


Camara acorazada (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Activitat wipeout (LOT 3)
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Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
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Dia 28:
10:00 a 13:30h (Matí)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
 Freestyler (LOT 2)
 Camara acorazada (LOT 3)


2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Activitat wipeout (LOT 3)

16:00 a 20:00h (Tarda)



Camara acorazada (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Activitat wipeout (LOT 3)

Dia 29:
10:00 a 13:30h (Matí)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)


Camara acorazada (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Activitat wipeout (LOT 3)
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Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
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16:00 a 20:00h (Tarda)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)


Camara acorazada (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Activitat wipeout (LOT 3)

Dia 30:
10:00 a 13:30h (Matí)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)


Camara acorazada (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Activitat wipeout (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)


Camara acorazada (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Activitat wipeout (LOT 3)

GENER
Dia 2:
10:00 a 13:30h (Matí)
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16:00 a 20:00h (Tarda)

Ajuntament de La Pobla de Mafumet

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)
16:00 a 20:00h (Tarda)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)

Dia 3:
10:00 a 13:30h (Matí)



Zona de pares i mares (LOT 1)



Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)



Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)
16:00 a 20:00h (Tarda)
Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)


Zona de pares i mares (LOT 1)
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Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)

Ajuntament de La Pobla de Mafumet



Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)



Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)
Dia 4:
10:00 a 13:30h (Matí)



Zona de pares i mares (LOT 1)



Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)



Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)
16:00 a 20:00h (Tarda)
Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
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Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
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Servei de guarda-roba (LOT 1)



Zona de pares i mares (LOT 1)



Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)



Ludoteca (LOT 3)



Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)



Piscina de boles (LOT 3)



2 inflables per diverses edats (LOT 3)



Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)
6. Anàlisi econòmica

Analitzats els sondejos realitzats amb diverses empreses del sector així com els
preus satisfets fins al moment, contemplem un pressupost anual de 45.694 euros
(26.400 euros més el 21% d’IVA i 12.500 euros més el 10% d’IVA), ascendint el
pressupost base de licitació del contracte a 91.928 euros, que compren la
totalitat d’items necessaris per a l’execució del Parc de Nadal 2019-2020 segons
s’establirà al plec de prescripcions tècniques, incloent, a títol enunciatiu i no
limitatiu, el personal, material, transport i instal·lació dels béns i serveis que
formen part de l’objecte del contracte.
6.2. Pressupost base de licitació i valor estimat.
El pressupost base de licitació és de 91.928 euros, això és, el límit màxim de
despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació,
inclòs l’impost sobre el valor afegit (IVA) per la durada total de dos anys del
contracte.

El tipus de gravamen de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) ha estat calculat
sobre el valor estimat de 26.400 euros al tipus general del 21%, respecte a les
prestacions i subministraments del LOT 2 i LOT 3 (subministrament d’elements i
activitats d’interior i exterior). Els serveis relatius al monitoratge i tallers (LOT 1)
hauria d’esser gravada al 10% d’IVA, essent aquest l’aplicable als serveis de
protecció de la infància i de la joventut, de rehabilitació i formació de nens i joves,
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6.1. Estudi de mercat
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la d’assistència a lactants, la custodia i atenció a nens, la realització de cursos,
excursions, campaments o viatges infantils i juvenils i altres serveis anàlegs, com
seria el cas del monitoratge i assistència del Parc de Nadal, prestats a favor de
persones menors de vint-i-cinc anys, que formen part de l’objecte del contracte,
donada la impossibilitat de determinar si les empreses que es presentaran
disposaran de la condició de “caràcter social”, en quin cas el valor estimat
d’aquest lot concret coincidirà amb el pressupost base del mateix al esser
d’aplicació l’exempció de l’IVA recollida a l’article 20.8º LIVA.
El valor estimat del contracte de 70.800 €, això és, l'import total sense IVA, que
s’obté a partir dels preus satisfets fins al moment i les consultes al mercat per la
durada total de dos anys.
El pressupost base de licitació de cada un dels lots de la licitació és el següent:
- LOT 1 “Serveis de monitoratge i serveis complementaris”: 13.750 euros (IVA del
10% inclòs).
- LOT 2 “Subministrament d’activitats i instal·lacions esportives per al Parc de
Nadal”: 15.125 euros (IVA del 21% inclòs).
- LOT 3 “Subministrament d’activitats i serveis lúdics per al Parc de Nadal”:
16.819 euros (IVA del 21% inclòs).

7.1 Qualificació del contracte
El contracte que es preveu adjudicar té caràcter i naturalesa administrativa
d’acord al que disposa l’art. 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP) i s’ha de tipificar
com a contracte mixt de serveis i subministraments en concordança a la
naturalesa del seu objecte, en la mesura que s’enquadra dins els supòsits que
recull l’art. 18 LCSP, per constituir el seu objecte els subministraments i serveis
necessaris per a l’execució del Parc de Nadal 2019-2020 a La Pobla de
Mafumet.
7.2. Anàlisi d’execució per lots
El present contracte es divideix en lots en funció de les diverses prestacions que
integren el contracte ja que la realització de forma independent de les diverses
prestacions que integren el contracte (serveis i subministraments) facilita la
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7. Anàlisi dels procediment
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correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic degut als diferents
sectors als que pertanyen les prestacions que l’integren millorant d’aquesta
forma la concurrència dels diferents empresaris a la present licitació.
Els lots en els que es divideix el present contracte son els següents:
LOT 1: Serveis de monitoratge i serveis complementaris.
LOT 2: Subministrament d’activitats i instal·lacions esportives per al Parc de
Nadal.
LOT 3: Subministrament d’activitats i serveis lúdics per al Parc de Nadal.

7.3. Durada
El termini de durada del present contracte s’estableix en 1 any, a comptar des del
dia següent al de la data de formalització del contracte, essent el contracte
prorrogable per un període consecutiu d’un any.
El termini d’execució del present contracte s’estableix en els mesos de desembre
i gener dels respectius anys de duració del mateix, establint-se com a dates
estimades per a la realització del Parc de Nadal els dies compresos entre el 20
de desembre i el 6 de gener dels respectius anys.

Atès l’exposat, es remet la present memòria justificativa a l’òrgan de contractació
competent tot sol·licitant l’inici de l’expedient de contractació pertinent per a la
satisfacció de la necessitat indicada.

document signat electrònicament
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8. Conclusions

