AJUNTAMENT D’AVIÀ

ANUNCI

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de 26 d’abril de 2021, va
adoptar entre d’altres els següents acords:
“Primer: Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert, del contracte
de concessió de serveis per la gestió de la piscina municipal.
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte.
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars, no essent
necessari en aquest procediment un plec de clàusules tècniques.
Quart: Aprovar el preu del contracte, establert en 7.000 euros.
Cinquè: Publicar l’anunci de la convocatòria de licitació del contracte al perfil de
contractant de l’ajuntament d’Avià, concedint un termini de vint-i-sis dies per a la
presentació de proposicions. “
1.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I NÚMERO D’EXPEDIENT
Tipus d’expedient: Concessió de Serveis
Tramitació: Normal - Procediment: Obert
Núm. Exp. 136/21
2.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Junta de Govern Local.

És objecte del present contracte l’explotació del servei públic consistent en la
gestió de la piscina municipal, mitjançant la modalitat de concessió de serveis.

4.- TERMINI
El termini de la concessió del servei és del 24 de juny fins el 30 d’agost de 2021
(ambdós inclosos), amb la possibilitat de pròrroga d’un any.
5.- CÀNON A SATISFER PEL CONCESSIONARI
El concessionari haurà d’abonar des de l’adjudicació de la concessió un cànon de
TRES-MIL CINC CENTS euros (3.500,00). L’esmentat cànon s’abonarà pel
concessionari d’acord amb la clàusula quarta del Ple de clàusules administratives
particulars.
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3.- OBJECTE DEL CONTRACTE

AJUNTAMENT D’AVIÀ
Si les condicions d’obertura previstes a la base tercera es veuen alterats, en aplicació
del protocol d’actuació per prevenir la covid, el cànon final que s’hagi ofert es reduirà
de forma proporcional a la reducció que hagi tingut el servei.
6.- CODI D'IDENTIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte s'identifica amb el codi següent: CPV: 98350000-Serveis
d’instal·lacions municipals.
7.- GARANTIES
S’exigeix una garantia definitiva de 2.000 euros
8.- SOLVÈNCIA FINANCERA, ECONÒMICA I TÈCNICA
D’acord amb la
A CONTRACTAR.

Clàusula

vint-i-dosena.-

ACREDITACIÓ

DE

L’APTITUD

PER

9.- CRITERIS OBJECTE DE PONDERACIÓ

A.

Criteris quantificables automàticament. (com a màxim 40 punts)

-

Per increment del cànon de la concessió, fins a 20 punts

L’import del cànon assenyalat en la clàusula quarta d’aquests plecs té caràcter de
mínim i no podrà ser inferior en cap de les proposicions presentades, en cas contrari
serà rebutjada la proposta per la Mesa de Contractació, sent exclòs/a el/la
sol·licitant de la convocatòria.
Es valorarà de conformitat amb la següent fórmula:
La millor oferta a l’alça obtindrà la màxima puntuació (20 punts).
La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment (amb una regla de 3) en relació a la
millor oferta.
Es valorarà tenint en compte el preu total ofertat, no sobre l’increment respecte el
cànon mínim.

- Per titulacions relacionades amb l’objecte del contracte, fins a 10 punts

Codi Validació: 9P6PD3SKPF5LXJZ3KQT93Z32M | Verificació: https://avia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a
una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu
amb un màxim de 100 punts.

AJUNTAMENT D’AVIÀ
Es valorarà amb 5 punts disposar del títol de monitor/a d’activitats infantils/juvenils
en el lleure o de socorrista amb titulació adequada a la normativa catalana.
Si la proposta la presenten dues o més persones, es tindran en compte tots els títols
acreditats pel conjunt d’aspirants, sempre dins del límit de 10 punts com a màxim
per aquest criteri.
- Per propostes presentades de manera col·lectiva, fins a 10 punts
Es valorarà amb 2 punts per cada persona que formi part de la proposta col·lectiva,
amb el límit de 10 punts.
B. Criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor (com a màxim
60 punts)
* Programa d’activitats esportives i lúdiques, adreçades especialment a infants, joves
i gent gran fins a 30 punts
Es valorarà la proposta concreta i detallada sobre l’organització dels cursos de
natació i d’altres activitats complementàries que puguin tenir cabuda a la piscina,
d’acord amb aquests barems :
a) Organització dels cursos de natació : fins a 10 punts
b) Organització d’altres activitats aquàtiques: fins a 10 punts
c) Organització d’altres activitats lúdiques: fins a 10 punts
* Programa de funcionament del bar, fins a 30 punts
Es valorarà l’experiència acreditada en tasques d’atenció al públic, la formació
en manipulació d’aliments, la proposta de begudes i aliments que es serviran i el seu
preu, d’acord amb aquests barems:
a) Proposta de begudes i aliments, fins a 10 punts
b) Experiència en tasques d’atenció al públic, fins a 7,50 punts
c) Proposta de preus, fins a 7,50 punts
d) Formació en manipulació d’aliments, fins a 5 punts

Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant
mitjans electrònics a causa de la no disposició per part de la Corporació dels equips
ofimàtics especialitzats d’acord amb allò disposat a la Disposició Addicional 15ª
apartat tercer.
Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament amb domicili a l’avinguda Pau Casals, 22
en horari de 8 a 15 hores, dins del termini de VINT-I-SIS DIES NATURALS comptats a
partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de
contractant.
Si el dia en que acaba el termini no és hàbil, el termini acabarà el primer dia hàbil
següent.
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10.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
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11.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS
La Mesa de Contractació es constituirà a les 10 hores del dia hàbil següent després
de la finalització del termini de presentació de les proposicions i procedirà a
l'obertura del sobre «A» i qualificarà la documentació administrativa continguda en
aquests.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals
perquè el licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en
la documentació presentada.
En el cas que no hi haguessin defectes o esmenes en les proposicions presentades,
es procedirà a continuació a l’obertura del sobre B i examen del mateix en acte
públic que contenen els criteris la ponderació dels quals depenen d'un judici de
valor.
Si el sobre A disposés d’esmenes o defectes a corregir el sobre B s’obrirà com
a màxim en acte públic 7 dies naturals després de la finalització del termini de
presentació de proposicions.
Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants
informes tècnics consideri precisos, per a la valoració d'aquestes conformement
als criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.
Reunida de nou la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació
assignada als criteris dependents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a
l'obertura del sobre C. A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals
depèn d'un judici de valor (B) i dels criteris la ponderació dels quals és
automàtica (C), la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.
12.- OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa
a la seva activitat contractual, aquest Ajuntament compta amb el Perfil
de Contractant al qual es tindrà accés directament mitjançant l’accés a la
Plataforma de Contractació Pública de Catalunya en l’espai de l’Ajuntament d’Avià
(licitacions).
Avià, 27 d’abril de 2021
L’alcaldessa
Patrocini Canal i Burniol
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Els Plecs de Condicions es poden obtenir a l’Ajuntament d’Avià o al Perfil del
contractant a través de la pàgina www.avia.cat.

