Expedient núm.: 230/2019
Resolució de l’Alcaldia
Procediment: Contractacions
Assumpte: serveis de socorrisme aquàtic i vigilància de la piscina municipal de
Campdevànol, temporades 2019-2020
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Atès que la prestació d’aquest servei és necessari per al funcionament correcte de la
piscina descoberta del municipi de Campdevànol, i que l’Ajuntament no disposa del
personal necessari qualificat per dur a terme aquestes tasques exigides per la
normativa d’aplicació.
SEGON. Els Serveis Tècnics municipals han informat justificant la no divisió en lots de
l’objecte del contracte.
TERCER. S’ha emès informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit suficient i
adequat per a la realització de la despesa objecte del contracte i el percentatge sobre
els recursos ordinaris del pressupost municipal per a l’any 2019.
QUART. Consta a l’expedient informe de Secretaria sobre la legislació i el procediment
legal a seguir en la tramitació de la licitació.
CINQUÈ. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Servei de socorrisme aquàtic i de vigilància de la piscina municipal, temporades
2019-2020
Procediment de contractació: Obert
Tipus de Tramitació: Ordinària
Codi CPV: 92620000-3 (Serveis relacionats amb els esports)
Valor estimat del contracte: 24.522,00 euros
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 24.522,00 euros
IVA%: 5.149,62 euros
Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 29.671,62 euros
Durada de l'execució: 2 anualitats
Durada màxima: 2 anualitat

SISÈ. Vist que durant el termini de deu dies hàbils a comptar de la data de publicació
de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, s'han presentat dintre del termini i en
la forma escaient les següents proposicions:
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PRIMER. Vista la necessitat de donar compliment al Decret 95/2000, de 22 de febrer,
pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, i que,
en el seu article 17, obliga a que les piscines públiques han de disposar d’un servei de
salvament i socorrisme d’acord amb l’aforament màxim, el nombre i la visibilitat dels
vasos i les activitats que s’hi realitzen, de manera que sempre es pugui garantir la
seguretat dels usuaris.

Número: 2019-0354 Data: 21/06/2019

ANTECEDENTS DE FET

DECRET

Olga Fornós i Mir (2 de 2)
Secretària interventora i tresorera
Data Signatura: 21/06/2019
HASH: 4e2d3f65c19ebb8ada952abf53d3b9f7

Dolors Costa Martínez (1 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 21/06/2019
HASH: 213052d091679bf02869ca07d25803d3

Ajuntament de Campdevànol

Ajuntament de Campdevànol
Licitador
1
2

Registre d'Entrada
2019-E-RC-767
2019-E-RC-800

NIF
J55235816
B17711474

Empresa
PASVE 2015,S.C.
DIVERSPORT, S.L.

Oferta (IVA exclòs)
21.224,00 €
23.622,00 €

SETÈ. Vist l’informe de la unitat tècnica de valoració de les ofertes, de data 7 de juny
de 2019, on es proposa l'adjudicació de la present licitació a favor de l’empresa
PASVE 2015,S.C., que literalment es transcriu a continuació:
“INFORME DE LA UNITAT TÈCNICA D’OBERTURA DE LES OFERTES I DE FORMULACIÓ DE LA
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Servei de socorrisme aquàtic i de vigilància de la piscina municipal, temporades
2019-2020
Procediment de contractació: Obert simplificat abreujat
Tipus de Tramitació: Ordinària
Codi CPV: 92620000-3 (Serveis relacionats amb els esports)
Valor estimat del contracte: 24.522,00 euros
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 24.522,00 euros
IVA%: 5.149,62 euros
Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 29.671,62 euros
Durada de l'execució: 2 anualitats
Durada màxima: 2 anualitat
En compliment de la Resolució d'Alcaldia núm. 2019-0252 de data 23/04/2019, a la vista de les
proposicions presentades pels licitadors i de conformitat amb l'establert en l'article 159.6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, la Unitat Tècnica que subscriu emet el següent,
INFORME
1.

OBERTURA DE PROPOSICIONS

Que a les 9.30 hores del dia 14 de maig de 2019, es va procedir a l'obertura mitjançant dispositiu
electrònic de les proposicions presentades. Consta justificat a l’expedient la impossibilitat de descarregar
les ofertes presentades per Diversport, S.L., mitjançant la Plataforma Electrònica de Contractació Pública,
i les quals han estat requerides i presentades a través de la Seu electrònica d’aquest Ajuntament en data
22/05/2019 i NRE 2019-E-RE-117.
De les ofertes presentades se n’extreu el següent resultat:
Licitador
1
2

Registre d'Entrada
2019-E-RC-767
2019-E-RC-800

NIF
J55235816
B17711474

Empresa
PASVE 2015,S.C.
DIVERSPORT, S.L.

Oferta (IVA exclòs)
21.224,00 €
11.811,00 €

DECRET

En relació amb el contracte que es pretén adjudicar:
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Sra. Cristina Ramisa Puigdomènech, cap de l’Àrea de Serveis al ciutadà.
Sra. Montserrat Borrull Fragoso, cap de l’Àrea de Serveis Generals.
Sra. Olga Fornós Mir, secretària interventora de l’Ajuntament.

Número: 2019-0354 Data: 21/06/2019

A Campdevànol, a les 10.00 hores del dia 30 de maig de 2019, reunida la Unitat Tècnica designada per
resolució de l’Alcaldia número 2019-0252, de data 23 d’abril de 2019, com a òrgan auxiliar de l’òrgan de
contractació per procedir a l’obertura de les proposicions i a la valoració de les ofertes en el procés de
contractació del servei de socorrisme aquàtic i vigilància de la piscina municipal de Campdevànol,
temporades 2019-2020, integrada pels membres següents:

Ajuntament de Campdevànol
2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Realitzada la valoració de les ofertes per aquesta Unitat Tècnica, d'acord amb la clàusula desena del plec
de clàusules administratives particulars, van quedar classificades amb el següent resultat:
Licitador
Empresa
1
PASVE 2015,S.C.
2
DIVERSPORT, S.L.
3.

Oferta (IVA exclòs)
21.224,00 €
11.811,00 €

Puntuació
55 punts
100 punts

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

De conformitat amb l’article 149.4 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es va requerir al licitador DIVERSPORT, S.L.
per tal que en el termini de 5 dies hàbils justifiqués i desglossés detalladament el baix nivell dels preus,
costos o qualsevol altre paràmetre que permetés justificar la viabilitat de l’oferta presentada.

Vist l’aclariment de DIVERSPORT, S.L., es proposa acceptar l’oferta presentada i es procedeix de nou a
la valoració de les ofertes, d'acord amb la clàusula desena del plec de clàusules administratives
particulars, queden classificades amb el següent resultat:
Licitador
Empresa
1
PASVE 2015,S.C.
2
DIVERSPORT, S.L.

Puntuació
100 punts
89 punts

REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I D'EMPRESES CLASSIFICADES

S'ha procedit ha comprovar que l’empresa proposada com adjudicatària PASVE 2015, S.C., no es troba
inscrita al Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI), havent-se constat, per tant, l’incompliment de
l’obligatorietat establerta per l'article 159.4 de la LCSP, per les licitacions tramitades per procediment obert
simplificat.
5. CRITERIS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS 64/2012,
DE DATA 7 DE MARÇ DE 2012, I DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ
EUROPEA.
El primer tribunal en seu d’aquest Recurs (64/2012) indica el següent:
“Així, un excessiu formalisme seria contrari als principis que han de regir la contractació pública enunciats
a l'article 1 TRLCSP, la llibertat de concurrència i l'eficient utilització dels fons públics, exigeixen que en
els procediments d'adjudicació dels contractes hagi de tendir a aconseguir la major concurrència possible,
sempre que els candidats compleixin els requisits establerts.
Quan una oferta requereixi aclariments suplementaris o quan es tracti de corregir errors materials de
redacció, el Tribunal de Primera Instància ha qualificat com a contrària al principi de bona administració la
desestimació de les ofertes sense exercir aquesta facultat de sol·licitar aclariments, quan l'ambigüitat
detectada a la formulació d'una oferta pugui explicar-se de manera simple i dissipar-fàcilment (Sentència
de 10 de desembre de 2009 [Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees 2009, 386]; As. T-195/08,

Codi Validació: 7CFWLR4ZMKLEZ54PXP5AHD3KT | Verificació: http://campdevanol.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

4.

Oferta (IVA exclòs)
21.224,00 €
23.622,00 €

DECRET

Amb data 29/05/2019 i número de registre d’entrada 2019-E-RC-951, la senyora Sònia Jurnet Dabau, en
nom i representació de DIVERSPORT, S.L., presenta aclariment en relació a l’oferta presentada justificant
que l’import de licitació presentat es correspon a 1 any de contracte, i que per tant, va mancar especificar
l’import corresponent a les dues anualitats, tal i com establia el PCAP. No obstant, aquest error material
no modifica l’import real de l’oferta presentada, que seria de 23.622,00 euros (IVA exclòs), per la totalitat
de anualitats.

Número: 2019-0354 Data: 21/06/2019

A la vista de la puntuació obtinguda per les 2 empreses licitadores es va considerar que l’oferta
presentada per DIVERSPORT, S.L. superava en un 55,64% a l’oferta presentada per PASVE 2015,S.C., i
en conseqüència estava incursa en presumpció d’anormalitat.

Ajuntament de Campdevànol
Antwerpse Bouwwerken NV / Comissió, apartat 56) . Reconèixer en aquests casos una facultat
discrecional absoluta seria contrari al principi d'igualtat de tracte.
S'ha d'entendre que el principi de proporcionalitat obliga a l'òrgan de contractació -en aquest cas a la
taula de contractació-, quan s'enfronta a una oferta ambigua i una sol·licitud d'aclariments sobre el
contingut de l'oferta podria garantir la seguretat jurídica de la mateixa manera que una desestimació
immediata de l'oferta de què es tracti, a demanar aclariments al licitador afectat en comptes d'optar per la
desestimació pura i simple de l'oferta d'aquest. En un altre cas, l'òrgan de contractació incorre en un
manifest error d'apreciació, tal com va assenyalar el Tribunal de Primera Instància en la Sentència de 27
de setembre de 2002 (Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees 2002, 383; Tideland Signal /
Comissió , apartat 43).

L'esmentada Sentència admet que l'article 2 de la Directiva no s'oposa al fet que: “excepcionalment, les
dades relatives a l'oferta puguin corregir-se o completar-se de manera puntual, principalment perquè sigui
evident que requereixen una simple aclariment o per a esmenar errors materials manifestos, a condició
que aquesta modificació no equivalgui a proposar en realitat una nova oferta ». I en un altre apartat
assenyala que els candidats afectats no poden queixar-se que l'òrgan de contractació no tingui obligació
de demanar-los aclariment sobre la seva proposició «la manca de claredat de la seva oferta no és sinó el
resultat de l'incompliment del seu deure de diligència en la redacció de la mateixa, al qual estan subjectes
de la mateixa manera que els altres candidats.”

DECRET

En el mateix sentit, cal citar, la Sentència de 29 de març de 2012 del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea dictada en resposta a una petició de decisió prejudicial que es va presentar en el marc d'uns
litigis entre l'Agència eslovaca de contractació pública i diverses empreses excloses d'una licitació de
servei de cobrament de peatges. Aquesta Sentència, l'objecte és la interpretació d'una sèrie d'articles de
la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, assenyala, entre altres qüestions, que: “en
el cas d'un candidat l'oferta s'estimi imprecisa o no ajustada a les especificacions tècniques del plec de
condicions, permetre que el poder adjudicador li demani aclariments al respecte comportaria el risc, si
finalment s'acceptés l'oferta de l'esmentat candidat, que es considerés que el poder adjudicador havia
negociat confidencialment amb ell la seva oferta, en perjudici dels altres candidats i en violació del principi
d'igualtat de tracte.2

Número: 2019-0354 Data: 21/06/2019

Per tant, no es vulnera el principi d'igualtat dels licitadors pel simple fet de que l'òrgan de contractació -la
mesa de contractació en aquest cas- sol·liciti aclariments als licitadors sobre el contingut de les ofertes
que han presentat, ja que aquesta actuació és una exigència derivada dels principis de bona
administració i proporcionalitat.”

A la vista dels antecedents de fet i jurídics exposats fins aquí, aquesta Unitat Tècnica proposa a l’òrgan de
contractació adjudicar la licitació per a la prestació del servei de socorrisme aquàtic i vigilància de la
Piscina municipal de Campdevànol, temporades 2019-2020, per haver presentat la millor oferta i complir
amb les determinacions legals per a participar en la present licitació, a l’empresa següent:
Licitador
Empresa
2
DIVERSPORT, S.L.

Oferta (IVA exclòs)
23.622,00 €

Puntuació
89 punts

Excloure a l’empresa PASVE 2015, S.C., un cop verificat per aquesta unitat tècnica que no es troba
inscrita al Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI), fet que implica l’incompliment de les
determinacions recollides en l’article159.4 de la LCSP, per les licitacions tramitades per procediment obert
simplificat.”

VUITÈ. Atès que la senyora Sònia Jornet Dabau, en representació de l’empresa
DIVERSPORT, S.L., ha presentat la documentació i justificants requerits de conformitat
amb l’article 159.4.4t. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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6. PROSTA D’ADJUDICACIÓ

Ajuntament de Campdevànol
FONAMENTS DE DRET
 Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
 El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques. (Articles vigents després
de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

PRIMER. Adjudicar el contracte del servei de socorrisme aquàtic i de vigilància de la
piscina municipal, temporades 2019-2020, en les condicions que figuren en la seva
oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques a l’empresa DIVERSPORT, S.L., pel preu de 28.582,62 euros,
dels quals 23.622,00 euros es corresponen al preu del contracte i 4.960,62 euros es
corresponen a l’impost sobre el valor afegit (IVA).

DECRET

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, RESOLC:

Número: 2019-0354 Data: 21/06/2019

RESOLUCIÓ

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte a la tècnica senyora Cristina
Ramisa Puigdomènech.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a l’empresa DIVERSPORT, S.L., adjudicatària del contracte, la present
resolució, amb advertiment que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la
signatura d'acceptació de la resolució d’adjudicació.
SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
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SEGON. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.

Ajuntament de Campdevànol
VUITÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Campdevànol, 19 de juny de 2019.

Campdevànol, 20 de juny de 2019.
LA SECRETÀRIA INTERVENTORA
Olga Fornós Mir
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DILIGÈNCIA. Decret amb signatures manuscrites de data 19/06/2019 per no disposar dels certificats
digitals dels nous càrrecs.
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En dono fe,
LA SECRETÀRIA INTERVENTORA
Olga Fornós Mir

DECRET

L’ALCALDESSA
Dolors Costa Martínez

