Management tools

Els 8 passos per a la licitació
d’un servei esportiu públic
La importància que tenen els serveis públics es
troba en la necessitat de satisfer determinades
exigències per al bon funcionament de les
col·lectivitats i la ciutadania, motiu pel qual en
molts casos, l’Administració necessita sol·licitar
suport i col·laboració a tercers per cobrir alguna
de les seves necessitats (adquirir un bé, servei o
obra). És en aquest punt en el que apareix la
licitació pública, el mecanisme pel qual es duu
a terme aquest procediment.
Aquest instrument es troba regulat per la
legislació de cada país i/o territori, podent tenir
diferents particularitats. Tot així, en un context de
globalització
amb
tendència
a
una
homogeneïtzació dels processos, els passos a
seguir són força similars.
Garantir l’accessibilitat a l’activitat física i l’esport
a tota la ciutadania és una competència que
pertany a l’administració publica. Per tant, en
moltes ocasions és necessari recórrer a aquest
instrument de col·laboració publica privada per a
la gestió i execució dels serveis esportius.

Quins serveis esportius poden ser
subjecte de licitació pública?
Compra, adquisició i/o lloguer
Planificació, organització, execució i
seguiment

Compra, adquisició i/o lloguer
Material i equipament esportiu
Maquines de fitness i wellness
Equipament de manteniment de
neteja
Equipament d’oficina
Mobiliari necessari en equips i oficines
de l’àmbit esportiu

Planificació, organització, execució i
seguiment
Serveis d’activitat física i esportiva en
medi aquàtic i terrestre
Servei de vigilància, salvament i
socorrisme.
Servei de consergeria i/o vigilància
Servei de manteniment
Servei de neteja
Servei de recepció i atenció al client
Servei de comunicació i comercialització
Servei de direcció, coordinació i
administració
Servei de casals d’estiu
Organització d’esdeveniments esportius
i suport tècnic

Assessorament, investigació i
planificació
Estudis tècnics esportius
Estudis econòmics financeres
Estudis instal·lacions tècniques

Assessorament, investigació i
planificació

Estudis arquitectura i enginyeria
Estudis de planificació estratègica
Disseny i plans estratègics
Redacció de plecs tècnics

Com funciona i quins són els 8 passos
que segueix una licitació?
El procés de disseny i preparació de l’expedient de contractació ha de respondre a una reflexió i treball
d’identificació de necessitats i objectius de la futura licitació. D’aquesta manera es garanteix que l’execució
del contrari respongui a la realitat del servei.
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Disseny de la licitació
No esdevé una fase en sí mateixa, però
determina quin és l’objecte que es vol contractar.
Preparació de l’expedient de contractació
S’inicia amb la decisió de contractar un bé, servei
o obra que cobreixi les seves necessitats, es
determinen els requisits i s’elaboren les clàusules
administratives i de prescripcions tècniques que
regiran la licitació.
Publicitat
L’Administració fa la convocatòria de la licitació
mitjançant un anunci i dona publicitat als plecs,
en el seu Perfil de Contractant a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat.
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Publicació de la resolució
L’entitat contractant publica l’adjudicació del
contracte a un (o diversos) licitador(s) mitjançant la
plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat.
Signatura
Es signa el contracte amb l’empresa adjudicatària
d’acord amb l’especificat a la seva oferta així com als
plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques.
Execució
Fase en què l’empresa adjudicatària ha de realitzar
la prestació, les obres o lliurar els béns objecte del
contracte.
Pagament

Licitació
Les empreses interessades i que compleixen els
requisits, presenten les seves ofertes, així com la
documentació acreditativa necessària per poder
accedir al concurs (capacitat i solvència).
Adjudicació
L’òrgan de contractació valora i puntua les ofertes i
resol l’adjudicació a favor de l’oferta que ofereixi una
millor proposta d’acord els criteris d’adjudicació
establerts en els plecs de clàusules.

L’Administració fa el pagament un cop executat el
contracte i segons les condicions que s’hi preveuen.

Els 8 passos anteriors s'haurien de complir en les
col·laboracions pública-privades a través de
licitacions d’un bé, servei o obra pública.

