PROPOSTA:
PROJECTE COBRIMENT PISCINA MUNICIPAL DE COCENTAINA
A Cocentaina hi ha molts veïns i veïnes que practiquen la natació i determinats exercicis
aquàtics. Són usuaris del servei de piscina durant tot l’any i es traslladen a les
poblacions veïnes d’Alcoi i l’Alqueria d’Aznar. Serien molts més usuaris a banda dels
postres veïns els qui farien ús d’aquest servei en cas d’obrir-se a Cocentaina. Aleshores,
propose la redacció d’un Projecte de Cobriment de la Piscina Municipal per a ser
utilitzada i gaudir-la durant tot l’any.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Exp. 910/2017 - Pressupostos Participatius 2018
INFORME DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES
Rebuda la vostra proposta amb NRE 1783 de 27/02/2018 referida a la “REDACCIÓ DE
PROJECTE DE COBRIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A SER UTILITZADA TOT
L’ANY”, i revisada la mateixa, li informe que ha sigut valorada com a NO viable, pels motius
següents:
D’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les entitats del sector
públic no podran celebrar altres contractes que aquells que siguen necessaris per al
compliment i realització dels seus fins institucionals. Per tant, abans d’iniciar un expedient de
contractació, hi ha que motivar la necessitat que pretén cobrir-se així com la idoneïtat de
l’objecte i contingut del contracte projectat.
En els contractes de serveis, a més d’altres aspectes, també hi ha que justificar la insuficiència
de mitjans personals propis per a realitzar l’objecte del contracte.
Tractant-se la finalitat última de la proposta d’una inversió amb elevat cost econòmic, i amb una
gestió i manteniment posterior del servei complexa i també de cost elevat, abans inclòs de
plantejar-se contractar la redacció del projecte, seria necessari almenys fer un estudi previ de
demanda real del servei per identificar el nombre estimat de futurs usuaris, i poder així iniciar
informe sobre la seua viabilitat. Seria convenient afegir un estudi de mercat sobre l’oferta
d’aquest servei que ja existeix en les localitats veïnes, com són Alcoi i l’Alqueria d’Asnar, per a
conèixer com funciona en la pràctica, i la viabilitat econòmica-financera real dels exemples que
tenim al voltant. S’ha de tenir en compte que el nou servei ha de permetre mantenir l'estabilitat
pressupostària i la sostenibilitat financera del nostre Ajuntament i complir la regla de la
despesa.
Per la part tècnica, seria a més a més necessari que per part dels tècnics municipals es fera
almenys una estimació prèvia del cost, tant de la infraestructura com de manteniment posterior,
així com de la seua viabilitat tècnica, vistes les grans dimensions de la piscina actual i les
dificultats o cost previsibles de mantenir l’aigua a una temperatura adequada en hivern.
Si aquestos estudis previs foren positius, la Corporació ja podria plantejar-se incloure la
consignació pressupostària adequada i suficient per a contractar la redacció del projecte, a més
de decidir la forma de gestió del servei de la piscina, amb tots els requisits que determina la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic, i la Llei 7/85 de Bases del Règim Local.
Hi hauria que justificar la falta de mitjans personals propis per a l’elaboració dels esmentats
estudis previs per a justificar, en el seu cas, la seua contractació externa.
Així i tot, el servei de piscina coberta no és un servei obligatori, ni bàsic o essencial. L’elevat
cost de les inversions i de la posterior gestió i manteniment, junt a estimacions de potencials
usuaris en moltes ocasions sobrevalorades i fixació de tarifes molt per davall del cost real,
solen presentar problemes per aconseguir concessionaris solvents que puguen garantir un
funcionament adequat i continuat del servei, sobre tot en poblacions mitjanes o xicotetes com
és el cas de Cocentaina. De fet, aquest poble ja ha comptat en algun període amb aquest tipus
de servei, en aquell moment ofert per una empresa privada, que finalment va tancar.
Possiblement un ús més racional, eficient i sostenible dels recursos comuns, aconsellaria l’ús
del servei de les poblacions del voltant, que estan a poca distància relativa, com està fent-se
actualment.

