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Vicens Estanyol Bardera, secretari accidental de l'Ajuntament de Girona,
CERTIFICO
L'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament amb data de 14 d'agost de 2019 ha
dictat la següent resolució
"Per acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2019 es va iniciar i aprovar
l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i primers auxilis de les
piscines municipals de Palau, Santa Eugènia - Can Gibert del Pla i piscines
municipals d'estiu de la Zona Esportiva de la Devesa, es van aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa
i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert, atenent a
diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 156 i següents de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP), i la tramitació de l'expedient és l'ordinària, de conformitat amb els articles
116 i següents de la llei.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, atès que el seu valor
estimat no supera la xifra prevista l'article 22.1.c) de la LCSP, d'acord amb el qual
estan subjectes a regulació harmonitzada els contractes de serveis quan el seu
valor estimat sigui igual o superior a 750.000 euros quan es tracti de contractes que
tinguin per objecte els serveis socials, o altres serveis específics enumerats a
l'annex IV, entre aquests s'hi troben els serveis de rescat amb CPV 75241000-7.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 21 de maig de 2019,
havent-se presentat a la licitació 4 empreses:
1.- LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL, amb NIF B62538228
2.- CONSORCI TRANSPORT SANITARI REGIO GIRONA SA, amb NIF A17447061
3.- DIVER SPORT SL, amb NIF B17711474
4.- EMERGENCIES SETMIL SL, amb NIF B57227175
Previs els tràmits corresponents que consten a l'expedient 2018040521, d'acord
amb l'informe tècnic de valoració de les ofertes presentades, emès el dia 21 de juny
de 2019 pel responsable tècnic d' Instal·lacions Esportives, i d'acord amb l'acta de la
Mesa de contractació del dia 25 de juny de 2019, la qual, una vegada valorat
l'informe tècnic, va proposar a l'òrgan de contractació, l'adjudicació del contracte
dels serveis de socorrisme i primers auxilis de les piscines municipals de Palau,
Santa Eugènia - Can Gibert del Pla i piscines municipals d'estiu de la Zona
Esportiva de la Devesa, a favor de l'empresa EMERGÈNCIES SETMIL SL, amb CIF
B57227175, per ser l'empresa amb major puntuació.
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Des del servei de Contractació i Compres es va requerir a l'empresa
EMERGÈNCIES SETMIL SL la documentació que acredités la possessió i validesa
dels documents a què fa referència la clàusula 24 del PCAP. Així mateix, també es
va requerir a l'empresa EMERGÈNCIES SETMIL SL la constitució de la garantia
definitiva, per import de quinze mil vuitcents vuitanta-cinc euros amb divuit cèntims
(15.885,18 €), corresponent al 5% del preu de licitació, IVA exclòs, a l'empara del
que estableix l'article 107 de la LCSP i la clàusula 20 del PCAP.
L'empresa EMERGÈNCIES SETMIL SL, amb NIF B57227175, va donar compliment
al requeriment esmenat dins el termini establert a l'efecte (R.E. 2019055811 de
04/07/2019).
Vista la documentació existent a l'expedient i l'aportada per l'empresa
EMERGÈNCIES SETMIL SL, en data 16 de juliol de 2019 es va reunir la Mesa de
Contractació i va acordar La Mesa que, una vegada emès el certificat de serveis
prestats per part de l'Ajuntament, atesa la petició efectuada per l'empresa, es
reuniria novament per l'anàlisis del compliment de la capacitat i solvència.
La Mesa de contractació es va reunir novament el dia 2 d'agost del 2019, una
vegada emès el certificat indicat i va acordar que havien estat completats els
requisits de capacitat i solvència requerits mitjançant l'aportació de la documentació
recollida a la clàusula 24 del PCAP i substituïda en el seu dia pel DEUC,
concretament la capacitat i solvència econòmica, financera, tècnica o professional.
Vist que s'ha comprovat mitjançant el sistema Via Oberta del Consorci AOC que
l'empresa EMERGÈNCIES SETMIL SL està al corrent de pagament amb les
obligacions tributàries de l'Agència Tributaria i amb la Seguretat Social, així com al
corrent de pagament amb l'Ajuntament de Girona, segons les dades que consten en
la Tresoreria municipal, en els termes previstos de la clàusula 24 del PCAP.
De conformitat amb els articles 150, 151 i 158 de la LCSP.
D'acord amb la Disposició Addicional segona de la LCSP, amb el decret de l'Alcaldia
d'1 de juliol de 2019, d'acord amb el qual es delega la competència en matèria de
contractació a la Junta de Govern Local i amb el decret de l'Alcaldia d'1 d'agost de
2019, d'acord amb el qual s'avoca la competència en matèria de contractació a
l'Alcaldia durant el mes d’agost.

Primer.- ADJUDICAR el contracte de serveis de socorrisme i primers auxilis de les
piscines municipals de Palau, Santa Eugènia - Can Gibert del Pla i piscines
municipals d'estiu de la Zona Esportiva de la Devesa, a favor de l'empresa
EMERGÈNCIES SETMIL SL, amb CIF B57227175, per un import pels dos anys de
contracte de tres-cents vuitanta-quatre mil quatre-cents vint- i-un euros amb vint-itres cèntims (384.421,23 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en tres-cents
disset mil set-cents tres euros amb cinquanta cèntims (317.703,50 €) de pressupost
net i seixanta-sis mil set-cents disset euros amb setanta-tres cèntims ( 66.717,73€)
d'IVA calculat amb un tipus del 21%.
El preu és el resultat de multiplicar les 20.497 hores, previstes pels dos anys de
contracte per 15,50 € ( IVA exclòs) que és preu /hora ofertat.
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La despesa prevista per l'any 2019 (de 16 de setembre a 31 de desembre del 2019,
ambdós inclosos) seria de quaranta-set mil cent vuitanta-set euros amb cinquantavuit cèntims (47.187,58 €), dels quals 38.998,00 € corresponen a la base imposable
i 8.189,58 € a l'IVA calculat al 21%, atesa la previsió que pugui iniciar-se el 16 de
setembre de 2019, d'acord amb els termes establerts a l'article 153.3 de la LCSP,
en el que es refereix als terminis per a formalitzar el contracte.
Amb càrrec a la següent partida del pressupost municipal:
2019 201 34200 22199 ( n.operació 220190022148)
La despesa màxima prevista per l'any 2020 és de cent noranta-dos mil dos-cents
deu euros amb seixanta-dos cèntims ( 192.210,62 €). Aquest import es desglossa
en cent cinquanta-vuit mil vuit-cents cinquanta-un euros amb setanta-cinc cèntims
(158.851,75 €) de base, més trenta-tres mil tres-cents cinquanta-vuit euros amb
vuitanta-set cèntims (33.358,87 €) d'IVA calculat al tipus del 21%.
Amb càrrec a la partida del pressupost de l'any 2020: 201 34200 22199
La despesa màxima prevista per l'any 2021 (d'1 gener a 15 de setembre, ambdós
inclosos) és de cent quaranta-cinc mil vint-i-tres euros amb tres cèntims (145.023,03
€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cent- dinou mil vuit-cents cinquantatres euros amb setanta- cinc cèntims (119.835,75 €) de base, més vint-i-cinc mil
cent seixanta-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (25.169,28 €) d'IVA calculat al tipus
del 21%.
Amb càrrec a la partida del pressupost de l'any 2021: 201 34200 22199
Pel que fa als anys 2020 i 2021, atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos.
Segon.- Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària, determinants de
la seva selecció, queden detallades en els informes de valoració dels diferents
criteris d'adjudicació degudament puntuats, essent els següents:
EMERGÈNCIES SETMIL SL, amb CIF B57227175
Relació de personal del qual disposarà l'empresa per a desenvolupar el servei: 18
punts
Persona que dirigirà el servei amb indicació del seu perfil professional: 8 punts
Relació dels equips i material que s'adscriuran en concret al servei: 10 punts
Oferta econòmica: 42,87 punts
Aportació de material de prevenció i salvament: 10 punts
- TOTAL PUNTUACIÓ: 88,87 punts
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es publicarà en el
perfil del contractant de l'Ajuntament de Girona.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques reguladores
de la contractació del servei.
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S'accepten les següents millores ofertades per l'adjudicatari:
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Piscina municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla:
" 1 Ut. Cadira Socorrista H-400 accés ràpid
" 1 Ut. Camilla d'acer inoxidable amb capçal regulable i buit facial 180x55x80cm
" 1 Ut. Cadira de rodes plegable d'alumini ample 48cm
Piscina municipal de Palau:
" 1 Ut. Cadira Socorrista H-400 accés ràpid
" 1 Ut. Camilla d'acer inoxidable amb capçal regulable i buit facial 180x55x80cm
" 1 Ut. Cadira de rodes plegable d'alumini ample 48cm
Piscines municipals Zona esportiva Devesa:
" 1 Ut. Cadira Socorrista Alta de base amb rodes
" 1 Ut. Cadira Socorrista Alta de base amb rodes
" 1 Ut. Camilla d'acer inoxidable amb capçal regulable i buit facial 180x55x80cm
" 1 Ut. Cadira de rodes plegable d'alumini ample 48cm

Tercer.- La durada del contracte s'estableix en 2 anys, el contracte es podrà
prorrogar, per períodes anuals, fins a un màxim de dos anys més.

Quart.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta de licitadors
que han pres part en el procediment.

Cinquè.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa EMERGÈNCIES SETMIL SL, actual
empresa prestatària del servei.

Sisè.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, en el termini
de 15 dies, d'acord amb l'article 151.1 de la LCSP.

Setè.- La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans que transcorrin 15
dies hàbils des de la remissió de la notificació d'adjudicació als licitadors, d'acord
amb l'article 153.3 LCSP, atès que el contracte és susceptible de recurs especial en
matèria de contractació.

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Certificats: Certificat de la resolució 43a.

DOC_ID: 7892402
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: UUEO3-79LUN-6F1AN
Data d'emissió: 19 de agosto de 2019 a les 8:09:54
Pàgina 5 de 5

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari accidental de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 16/08/2019 12:10
2.- Alcaldessa accidental de AJUNTAMENT DE GIRONA en nom de Alcaldessa.Signat 16/08/2019 14:38

BG/jm
Exp.: 2018040521 - C. 06.115.003

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4573519 UUEO3-79LUN-6F1AN EDFC2D6C970B9DA948A11C3D141760397F0AC508) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el corresponent
contracte, al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Girona, d'acord amb l'article
154.1 de la LCSP, en un termini no superior a 15 dies del perfeccionament del
contracte."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Vist i plau
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 16 d'agost de 2019

APROVAT

