AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Exp. 2019-1002 - (B149 2019-5 )

CLARA MAYMÍ LADRÓN, secretària accidental de l'Ajuntament de Palamós,
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió tinguda en data 18 d'abril de 2019, va prendre,
entre altres, i a reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent, el següent acord:
Acord de desistiment del procediment de licitació del contracte del servei de
vigilància, salvament i socorrisme a les platges.
Vist la Junta de Govern Local, en sessió del dia 25 de febrer de 2019 va aprovar
l’expedient de contractació del servei de vigilància salvament i socorrisme a les platges,
l’inici del procés de selecció del contractista mitjançant procediment obert, i va nomenar
les membres de la Mesa de contractació.
Vist l’informe de la tècnica de l’Àrea de Medi Ambient, que ha elaborat el plec de
prescripcions tècniques, i de la cap de l’Àrea de Recursos Humans i Organització, que
s’ha incorporat a l’expedient, arran de la interposició de recurs especial en matèria de
contractació contra els plecs de la licitació davant el Tribunal Català de Contractes del
sector Públic, en el que es constata que el preu de la ma d’obra previst a l’Estudi
econòmic que consta al plec de prescripcions tècniques, es inferior al que determina el
conveni col·lectiu sectorial que resulta d’aplicació.
Vist l’informe jurídic de la secretària accidental, de data 1 d’abril de 2019, en el que
proposa desistir del procediment de licitació del contracte del servei de vigilància
salvament i socorrisme a les platges, atès que consta en els plecs aprovats l’existència
d’una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte, consistent en
que les despeses laborals que s’han determinat en els plecs, i que han servit per
determinar el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte, són inferiors a de
les que determina el conveni col·lectiu sectorial que resulta d’aplicació.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 4 d’abril de 2019, va acordar incoar
procediment amb la finalitat de desistir del procediment de licitació.
Vist que s’ha atorgat un termini d’audiència a l’empresa que ha presentat oferta en la
licitació, Marsave Mallorca SLU.
Atès que l’empresa Marsave Mallorca SLU, mitjançant escrit del dia 10 d’abril de 2019
(RE núm. 4342) ha manifestat que no realitzaria cap al·legació.
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Atès que l’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de contractes del
sector públic (LCSP) disposa que en el moment d’elaborar el pressupost base de licitació,
els òrgans de contractació cuidaran de que sigui adequat als preus de mercat, i que a tal
efecte, el pressupost base de licitació es desglossarà indicant en el plec de clàusules
administratives particulars o document regulador de la licitació les despeses directes i
indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la seva determinació. En els
contractes en que el cost dels salaris de les persones emprades per a la seva execució
formin part del preu total del contracte, el pressupost base de licitació indicarà de forma
desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional les despeses salarials
estimades a partir del conveni laboral de referència.
Atès que l’article 101 LCSP regula el valor estimat dels contractes, determinat que en el
càlcul del valor estimat s’hauran de tenir en compte, com a mínim, a més a més de les
despeses derivades de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres despeses que
es derivin de l’execució material dels serveis , les despeses generals d’estructura i el
benefici industrial. En els contractes de serveis en els que sigui rellevant la ma d’obra, en
aplicació de la normativa laboral vigent s’hauran de tenir especialment en compte les
despeses laborals derivades dels convenis col·lectius sectorials d’aplicació.
Atès que la LCSP regula, en el seu article 152, el desistiment del procediment
d’adjudicació, indicant que aquest només es pot fonamentar en una infracció no
subsanable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació, i cal justificar en l’expedient la concurrència de la causa, i que
es pot acordar per l’òrgan de contractació abans de la formalització del contracte.
Atès que l’elaboració i determinació del pressupost base de licitació i del valor estimat es
configuren en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions
tècniques, que s’han d’incorporar a l’expedient de contractació, i que es troben regulats
en les normes de la LCSP relatives a la preparació del contracte .
Vist que la no incorporació del plus de transport que determina el conveni col·lectiu
sectorial l’estudi de costos infringeix allò que disposen els articles 100 i 101 LCSP i
comporten un error no esmenable dels plecs.
A proposta del regidor delegat de Medi Ambient, Sanitat Pública i Joventut, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta el següent
ACORD
PRIMER.- Desistir del procediment de licitació de la contractació del servei de vigilància
salvament i socorrisme a les platges, atès que consta en els plecs aprovats l’existència
d’una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte, consistent en
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que les despeses laborals que s’han determinat en els plecs, i que han servit per
determinar el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte, són inferiors a de
les que determina el conveni col·lectiu sectorial que resulta d’aplicació.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa que ha presentat oferta en la licitació,
Marsave Mallorca SLU amb els advertiments processals de rigor.
TERCER.- Publicar el contingut d’aquest acord al Perfil de contractant, als efectes de
l’adequada publicitat d’aquesta resolució i comunicar-la als membres de la Mesa.
QUART.- Comunicar aquest acord al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
I perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui estenc aquest
certificat amb el vistiplau de l’alcalde.

