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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Expedient de contractació relatiu a la concessió del servei de gestió de la piscina
pública municipal i Bar-restaurant a les instal·lacions esportives de la Fontmartina
de Santa Maria de Palautordera”.
Com a tècnic/a responsable del contracte, sol·licito el tràmit de licitació de la
contractació de la concessió del servei de gestió de la piscina pública municipal i Barrestaurant a les instal·lacions esportives de la Fontmartina de Santa Maria de
Palautordera, i a aquest efecte,
INFORMO

1) Objecte del contracte
Aquest Ajuntament té la necessitat de realitzar el contracte de concessió de la
gestió de la piscina pública municipal i bar-restaurant a les instal·lacions esportives de
la Fontmartina de Santa Maria de Palautordera per tal de prestar el servei públic de la
piscina municipal en la temporada d’estiu i servei de bar-restaurant tot l’any.
92.61.0000: Serveis de gestió d’instal·lacions esportives
55.20.0000: Servei de restaurants i de subministraments de menjars.
2) Antecedents i necessitat del contracte

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La piscina municipal i bar-restaurant de la Fontmartina presten servei de bany a la
temporada d’estiu a la ciutadania com a servei municipal amb preus públics establerts,
a més dona servei a les escoles, casals, agrupacions de joves i altres grups per
fomentar i complementar la pràctica de l’esport i de les activitats socioculturals del
municipi. Per altra banda també s’inclou el servei de bar-restaurant durant tot l’any.
Per tant es deriva la necessitat de fer la concessió d’aquest servei municipal que
es dona ininterrompudament des dels anys 80 del segle passat i està tant arrelat a la
població.
3) Manca de mitjans personals
Al tractar-se d’un contracte de concessió de serveis i d’acord amb les previsions de
l’article 116.4.f) de la Llei de contractes del sector públic es posa de manifest que el
departament d’esports no disposa de mitjans personals per dur a terme l’objecte de
contractació atès la necessitat de personal específic per la piscina i bar-restaurant i
fora d’horari laboral i festius.
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4) Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots per que la concessió
necessita la gestió unificada de tot el complex.

5) Procediment
Procediment obert urgent.
La tramitació urgent de l’expedient es justifica per raons d’interès públic, d’acord
amb l’article 119 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP),amb l’objecte que
el licitador que resulti adjudicatari disposi del temps necessari per a la implantació del
servei en la data prevista d’obertura de les instal·lacions de principis del mes de juny.
El cànon mínim per a la utilització i explotació que servirà de base a la licitació és
de 150,00 euros mensuals més 31,50 euros del 21% d’IVA = 181,50 € iva inclòs per
12 mesos total 1.800,00 € + 378,00 € del 21% d’IVA = 2.178 € IVA inclòs, anuals. I
quedarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui en resulti
l’adjudicatari. Aquest cànon es podrà revisar segons les condicions del plec de
clàusules administratives

6) Criteris d’adjudicació
OBJECTIVES: VALORACIÓ AUTOMÀTICA
CONTRA PRESTACIÓ ECONÒMICA

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Per millora en el cànon de 150,00 € + IVA La puntuació del criteri d’adjudicació referit a
per mes (12 mesos anuals).
la proposició econòmica més alta, i a la resta
de forma inversament proporcional.
Màxim 20 punts.
Fórmula: Punts = PM x (OV/OM)
Punts: els obtinguts per la proposició objecte
de valoració.
PM: puntuació màxima d’aquest barem, 20
punts.
OM: cànon més alt de totes les ofertes.
OV: cànon de l’oferta objecte de valoració.
INVERSIONS (màxim 15 punts) (*)
Per millora en les inversions a les 1 punts per cada 1.000 € +IVA d’inversió.
instal·lacions existents (a més de les
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mínimes a realitzar a l’inici del contracte,
establertes al punt 9 del Plec tècnic) Màxim
15 punts:

- Nou Clorador Salino SAL250 500m3
HIDROLIFE de Sugar Valley o equivalent
(valorat en 5.875,00 € més IVA).

- Altres.

SUBJECTIVES: JUDICIS DE VALOR
PROCEDIMENTS PROPIS (màxim 5 punts)
Es valorarà que l’empresa disposi de
procediments propis incloent-hi les xarxes
socials, per a les reclamacions, incidents,
que facilitin el seguiment de l’activitat,
l’atenció a les persones, així com la millora
del servei. (S’ha d’aportar una descripció
detallada).

2,5 punts per procediments propis en el
control de qualitat amb comunicació directa
immediata amb l’Ajuntament.

2,5 punts per procediments propis d’atenció
al públic i de queixes i reclamacions.

Màxim 5 punts
PROGRAMACIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES I SOCIOCULTURALS (màxim 10 punts)
Es valorarà la programació tant d’activitats 5 punts per
esportives (cursets específics, formació esportives.
esportiva, etc) com d’activitats socioculturals
al recinte (exposicions, recitals, etc).

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Màxim 10 punts

programació

d’activitats

5 punts per activitats socioculturals.

(*)
Inversions a realitzar-se durant el primer any del contracte. S’han de presentar
pressupostos detallats amb mà d’obra i materials amb marques i models que seran aprovats
prèviament.

7) Dades econòmiques del contracte
El cànon mínim per a la utilització i explotació que servirà de base a la licitació és
de 150,00 euros mensuals més 31,50 euros del 21% d’IVA = 181,50 € iva inclòs per
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12 mesos total 1.800,00 € + 378,00 € del 21% d’IVA = 2.178 € IVA inclòs anuals. I
quedarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui en resulti
l’adjudicatari.

Aquest cànon es podrà revisar segons les condicions del plec de clàusules
administratives

Exercici
2022
2023
2024
2025
2026

Import
sense IVA
1.050,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
750,00 €

IVA 21%

Import total

220,50 €
378,00 €
378,00 €
378,00 €
157,50 €

1.270,50 €
2.178,00 €
2.178,00 €
2.178,00 €
907,50 €

8) Durada i Pròrroga
La durada del contracte serà de 4 anys.
El contracte no serà prorrogable.

9) Valor estimat
El valor estimat del contracte en els 4 anys serà 572.468,71 euros més IVA.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

10) Condicions mínimes de la solvència tècnica i econòmica i altres
requeriments exigits per a presentar-se a la licitació
La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar pel següent:
-

Declaració del volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el
contracte, restaurant i gestió de piscina, per import igual o superior al del
pressupost anual de licitació de 107.779,26 euros sense IVA del bar
restaurant i de 35.337,92 euros sense IVA de la gestió de la piscina. Caldrà
que els licitadors compleixin amb aquests mínims, almenys en un dels 3
últims exercicis

La solvència professional o tècnica i altres requeriments pel següent:
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a) Indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa,
de què es disposa per a l’execució del contracte, especialment els encarregats
del control de qualitat.

11) Condicions especials d’execució
1. Que l'empresa contractista garanteixi la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les
persones treballadores destinades a l'execució del contracte. A efectes de
comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest
ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.
2. Que l'empresa contractista garanteixi el pagament en temps i forma dels salaris del
personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de
remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin
les dades que permetin comprovar aquest compliment.
12) Possibilitat de modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en
la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.
Modificacions no previstes:
La modificació del contracte no prevista en les clàusules només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

13) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de la concessió d’1 any.

Santa Maria de Palautordera
Antonio Puerta Martínez
Enginyer Municipal
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

