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RESOLUCIÓ D' ALCALDIA DECLARANT LA LICITACIÓ DESERTA
Atès l’informe que ha emès el tècnic en contractació de data 10/08/18, on s’exposen les
circumstàncies que s’ha donat en el desenvolupament de la tramitació de la contractació del
servei de salvament i socorrisme, cursat en l’expedient a dalt numerat.
Es fa una remissió dels antecedents als continguts en l’esmentat informe.
A la licitació, previs els tràmits preparatius, de control i informatius corresponents, i una
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant en data de 18/05/18, s’hi va acabar
presentant vàlidament tres empreses:
GESTIONA ACTIVIDADES LÚDICO DEPORTIVAS
DIVERSPORT,S.L.
Una quarta DAKIROL GESTIÓ DE L’ESPORT, S.L. va presentar la documentació sense la
forma establerta i se la va tenir per no presentada.
Posteriorment, la societat que va oferir un preu més baix va renunciar a la licitació. Mentre que
les altres dues van manifestar que en realitat no complien amb una de les principals condicions
per prestar el servei, això és que el personal socorrista disposes d’una inscripció al Registre
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, com s’exigeix recentment amb un canvi de la
normativa per part de la Generalitat. Els representants d’aquestes empreses es van excusar pel
que fa a haver presentat la documentació malgrat no complir tal requisits, en l’escenari
extraordinari que s’estava donant, doncs amb aquesta exigència legal, era quasi impossible
trobar socorristes amb aquest requisit. El tècnic en contractació va contactar amb altres
empreses reconegudes en el sector i amb el Consell Català de l’Esport i el mateix ROPEC,
confirmant aquesta conjuntura. Si bé aquests últims ens públics van informar que no hi havia
dispensa per complir amb el requisit.
En el plec de prescripcions tècniques publicat junt amb el perfil del contractant es feia menció
clarament de la condició que s’exigia que el personal socorrista que prestés el servei objecte de
contractació, havia de disposar del ROPEC. D’altra banda és un requisit legal.
El contracte es va plantejar per una duració de 2 anys, amb possibilitat d’una eventual pròrroga
d’1 any més. El valor estimat es va fixar en 34.600 €. Únicament es va fixar un criteri per a
determinar la millor oferta, el preu més baix, en relació a una hora de servei per persona
socorrista.
L’article 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que els serveis corresponents
requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta, per tal que en el termini de 10 dies
hàbils presentin la documentació justificativa de les circumstàncies exigides genèriques per
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contractar i específiques segons els plecs, així com d’haver constituït la garantia definitiva. De
no complir-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, i es procedirà a recavar la mateixa documentació al licitador següent,
per l’ordre en què hagi quedat classificades les ofertes.
En el present cas, les circumstàncies extraordinàries de què existia aquesta exigència legal de
la inscripció al ROPEC, en un moment de gran demanda i relativament pocs socorristes
complien amb la condició, i les grans dificultats de trobar personal socorrista així habilitat, es
van manifestar per les empreses AUNAR i DIVERSPORT de manera oral ja des d’un primer
moment, sense necessitat d’efectuar el requeriment. Aquestes empreses van manifestar no
poder complir amb el requisit. Tanmateix, se’ls va requerir formalment als efectes de quedar-ne
constància al procediment. Aquests requeriments hi consten. Així per al cas d’AUNAR, es va
enviar un correu electrònic però aquest no fou contestat. A més, tant a AUNAR com
DIVERSPORT, se’ls va requerir en igual sentit, intentant-se la notificació per mitjans electrònics
amb el resultat de ser rebutjada en ambdós casos, malgrat la Llei 39/2017, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, disposa en el seu article 14
que les persones jurídiques estan obligades en tot cas a relacionar-se a traves de mitjans
electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualssevol tràmit d’un
procediment administratiu. Sigui dit, no consta cap mena d’acció, al·legacions o recurs per part
d’ambdues empreses de divergència al respecte de no complir amb el requisit del ROPEC, i de
no poder ser per això contractades. La qual cosa és coherent amb el fet que des d’un primer
moment han reconegut no complir i han acceptat la conseqüència.
Atès que en definitiva, no ha existit alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris exigits en els plecs, sens perjudici de la validesa de la societat presentada que
desprès ha renunciat.
Atès els articles 150.3 i 63.3.e) de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

PRIMER. Declarar deserta la licitació de l’expedient 1965/2018, tramitat per a la contractació de
la prestació del servei de salvament i socorrisme per a la temporada de bany d’aquest estiu, de
les piscines municipals.
SEGON. Ordenar que es publiqui la citada declaració en el perfil del contractant.
A Alcarràs, a la data al marge
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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