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CONCEPCIÓN CASTRO ÁLVAREZ, secretària accidental de l’Ajuntament del Prat
de Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 14 de
setembre de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"5.- Renuncia per raons d’interès públic, del procediment de licitació relatiu al
servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges del municipi (exp.
709/20).
La Junta de Govern Local de 9 de març de 2020 va aprovar l'expedient de contractació dels
serveis de vigilància, salvament i socorrisme de les platges del Prat de Llobregat, amb un
pressupost màxim anual 144.627,76 €, IVA exclòs, (174.999,59 €, amb el 21% d'IVA
inclòs).
Com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma, el procediment subjecte a
regulació harmonitzada va quedar aturat un cop publicat l’anunci de la licitació al perfil
del contractant, i en període de presentació de proposicions, que finalitzava el 9 d’abril
de 2020.
Mitjançant Decret d’Alcaldia DEC2402/2020, de data 21 de maig, es va acordar la
represa de la licitació del contracte dels serveis de vigilància, salvament i socorrisme de
les platges del Prat de Llobregat.
La tramitació de l’esmentat expedient fins a la formalització efectiva del contracte
sobrepassava amb escreix la data prevista d’obertura de la temporada de platja prevista
pel 13 de juny de 2020 i tenint en compte el canvi de les condicions del servei de
socorrisme que requerien incloure un suport addicional al servei de socorrisme en forma
d’informadors agents cívics per regular l’arribada i la distribució de les persones a la
sorra que no estava previst en la licitació.
Mitjançant Decret d’Alcaldia DEC/2704/2020, de 8 de juny, es va aprovar la contractació
per tramitació d’emergència del Servei de vigilància, salvament i socorrisme amb el
suport d’agents cívics, per la temporada del 13 de juny al 13 de setembre de 2020.
L’Informe del cap de Secció de Salut Pública i Consum de 10 d’agost de 2020, proposa la
renuncia de la licitació represa el 21 de maig d’enguany, per motius d’interès públic i obrir
nou expedient de licitació per a la temporada 2021, un cop vistos els resultats de la
temporada 2020 i les noves necessitats del servei.
De conformitat amb el contingut del que preveu l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a no adjudicar i celebrar el contracte, per
raons d’interès públic.
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Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Acordar la renuncia per raons d’interès públic del procediment de licitació reprès el
21 de maig de 2020, relativa al servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges
del Prat de Llobregat, expedient 709/2020, conforme als motius indicats a la part
expositiva.
Segon.- Notificar aquesta resolució al Departament de Salut pública
Comptabilitat, Prevenció de riscos laborals i al responsable del contracte.

i

consum,

Tercer.- Publicar el present acord al DOUE i al perfil del contractant, de conformitat amb els
articles 63, 135 i 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic."
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_FIRMA_592

F_FIRMA_247
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