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Decret número: 763
DECRET

Identificació de l'expedient:
Núm.exp.: 14/2020/eCONT

DECRET D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER AL SERVEI DE
SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Relació de fets
El Cap de Servei d’Espai Públic i Mobilitat proposa l’inici d’expedient de contractació per al
servei de salvament i socorrisme de les platges de Vilanova i la Geltrú.
Fonaments de dret
Articles 28 i 116.4 de la LCSP i l’art. 73 RGLCAP
Ateses les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició Addicional
Segona de la LCSP a l’Alcaldessa.
Vist els anteriors antecedents i fonaments de dret,
RESOLC
Primer.- Incoar expedient de contractació del servei d’Espai Públic i Mobilitat per al servei de
salvament i socorrisme de les platges de Vilanova i la Geltrú.
Segon.- Requerir al Servei impulsor la Memòria justificativa del contracte, que haurà de
contenir la informació següent:
a) Objecte detallat del contracte.
b) Justificació de la necessitat de contractació.
b) Durada
c) Pressupost base de licitació en els termes següents:
El pressupost base de licitació és de .../.... euros més .../..... euros corresponents
al 21% d’IVA, que fan un total de .../....euros.
El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent:
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Costos directes:
Costos indirectes: solen ser el 13% de despeses generals d’empresa
Despeses eventuals: solen ser el 6% de benefici industrial
Si hi ha lots, s’ha de determinar el pressupost base de licitació de cada lot amb
l’IVA com a partida independent.
Els costos de personal s’han considerat atenent al conveni col·lectiu de treball
de Catalunya .../......, publicat al DOGC núm. .../.... de data .../..... especifica en el
seu art. .../.... que els salaris a percebre desglossar per categoria professional i
per gènere són els següents:
Adjuntar de la taula salarial el que correspongui segons el personal considerat
en el contracte
d) Valor estimat del contracte, en els termes següents:
El valor estimat del contracte es fixa en .../... euros, exclòs l’IVA,
El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el
següent:
a) Pressupost base de licitació: (inclou la durada del contracte) .../... euros
b) Pròrrogues: .../... euros
c) Modificacions previstes: .../... euros
Així mateix, la Memòria justificativa ha de contenir la resta d’extrems que recull el model
que el Servei de contractació enviarà juntament amb la notificació d’aquest decret.
Tercer.- Requerir al Servei impulsor la redacció del Plec de prescripcions tècniques
particulars, que de conformitat amb els articles 123 a 126 LCSP ha contenir la informació
següent:
1) les obligacions del contractista per la realització de totes i cadascuna de les
prestacions que conformen l’objecte del contracte.
2) definició de les qualitats dels productes, el rendiment que ha de tenir, la seva forma
d’utilització, els requisits de seguretat, les seves dimensions, l’envasament,
l’etiquetatge, o del nivell o nivells de qualitat dels serveis, les corresponents
característiques tècniques.
3) manera de realització de les prestacions objecte del contracte
4) temps per a la realització de les prestacions objecte del contracte
5) lloc de realització de les prestacions del contracte.
6) condicions ambientals, comportament ambiental o climàtic i condicions socials a tenir
en conte en l’execució contracte.
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Les condicions ambientals i socials s’han de concretar amb paràmetres que siguin prou
precisos per permetre als licitadors determinar les condicions exigides i a l’òrgan de
contractació adjudicar el contracte.
7) mecanismes de control del compliment del contracte i avaluació de la conformitat en
la prestació contractual.
Així mateix, s’ha d’advertir que la descripció de les prescripcions tècniques per a que
siguin ajustades a la LCSP han de complir els requisits mínims següents:
- han de proporcionar als empresari un accés en condicions d’igualtat al
procediment de contractació i no han de tenir per efecte la creació d’obstacles
injustificats a l’obertura de la contractació a la competència.
- s’han d’utilitzar paràmetres que siguin prou precisos per permetre als licitadors
determinar l’objecte del contracte i a l’òrgan de contractació adjudicar-lo.
- no han de fer referència a marques determinades o a una fabricació o
procedència determinada, o un procediment concret que caracteritzi els
productes o serveis oferts per un empresari determinat, amb la finalitat d’afavorir
o descartar certes empreses o productes. En cas que s’hagi d’utilitzar aquestes
descripcions per fer l’objecte del contracte intel·ligible caldrà anar acompanyat
de la menció “o equivalent”.
Quart.- Requerir al servei de contractació la redacció del Plec de clàusules administratives
particulars ajustat a l’article 122 LCS, que es redactaran a partir de la documentació anterior.
Cinquè.- Informe de Secretaria General sobre l’expedient i els plecs de clàusules
administratives particulars.
Sisè.- Fiscalització prèvia de la Intervenció General i certificació de l’existència de crèdit
per autoritzar la despesa.

Setè.- Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.

L'alcaldessa

Signat a Vilanova i la Geltrú,
17/02/2020 13:15:32
Olga Arnau Sanabra
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