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Previ de necessitats
INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS, D’ACTIVITATS
NÀUTIQUES D’ESTIU PER A JOVES DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

1. CONCESSIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS NÀUTIQUES D’ESTIU PER A JOVES,
PROMOCIONADA PER L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS .
- Necessitat i idoneïtat de la contractació

Castelldefels té una població consolidada de més de 66.000 habitants. Tal com regula la Llei de
27/2013, de 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), els
municipis podran promocionar i promoure els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la ciutadania. S'estableixen com a competències pròpies la "Promoció
de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure".
Un dels serveis que des de la Secció d’Esports es considera adient per oferir als joves un cop
acabat el curs escolar, donada la nostra situació geogràfica amb més de 4 km de costa és el
d‘activitats nàutiques d’estiu. L’Ajuntament no té la capacitat per assumir aquest servei, ja que ni
té l’estructura necessària ni el seu personal té la formació necessària, per la qual cosa és
convenient externalitzar aquest servei.
D’acord amb l’article 284 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector públic,
l’Administració pot gestionar indirectament, mitjançant un contracte de concessió de serveis, els
serveis de la seva titularitat o competència sempre que siguin susceptibles d’explotació
econòmica per particulars.
Aquest servei ha estat assumit com a propi per aquest Ajuntament i ha estat adjudicat fins ara
com a gestió de serveis, declarada la seva naturalesa administrativa.
Dins de totes les activitats ofertes des de la Secció d’Esports, aquesta és una activitat susceptible
d’explotació econòmica per particulars, motiu pel qual es considera que la tipificació del
contracte serà la de concessió de servei, traslladant el risc operacional al concessionari que
resulti adjudicatari.

- Existència de crèdit i valor estimat
Aquest servei no comporta la necessitat de dotació pressupostària.
El valor estimat del contracte aproximat serà de 211.018,18 euros.

- Responsable del contracte i regidor del qual depèn.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :13067432746133540124 a la Seu electrònica
de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

La persona responsable del contracte serà el cap de la Secció d’Esports, Albert Garcia Edo..
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