Àmbit de Serveis a la Ciutadania
Servei de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats
BP/nt.- Departament de Salut Pública i Consum

INFORME
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de maig de 2015, es va
aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte
administratiu de serveis de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a les
platges de Viladecans, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, el
plec de prescripcions tècniques i l’oferta presentada, en tot el que millori els esmentats
plecs, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2015 i 2016, en els dies
i hores establerts en el plec de prescripcions tècniques i d’acord amb l’establert al pla
d’usos de la temporada de cada any, a favor de l’empresa Servitur Salvament, SL,
per un import total pels dos anys d’execució del contracte de 104.000,23 € (IVA inclòs),
d’acord amb el següent detall:
-

Import sense IVA: 85.950,60 €
IVA (21%):
18.049,63 €

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, de
data 27 de febrer de 2017, es va aprovar la primera pròrroga del contracte
administratiu de serveis de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a les
platges de Viladecans, per a la temporada d’estiu, per un total de 88 dies, a
desenvolupar des de mitjans de juny fins a mitjans de setembre de 2017
ininterrompudament, en els horaris establerts en el plec de prescripcions tècniques i
d’acord amb l’establert al pla d’usos de la temporada de cada any, de conformitat amb
l’establert al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions
tècniques i l’oferta presentada, en tot el que millori els esmentats plecs, a favor de
l’empresa Servitur Salvament, SL, per un import total de 52.000,12 € (IVA inclòs),
d’acord amb el següent detall:
Import sense IVA:
IVA (21%):

42.975,30 €
9.024,82 €

Atès que la primera pròrroga del contracte finalitza la seva vigència el dia 26 de maig
de 2018.
Atès que resulta necessari donar continuïtat als serveis de vigilància, prevenció,
salvament, i socorrisme a les platges de Viladecans, tant en la zona de sorra com a
l’aigua, el que es considera zona de bany, així com la resta de platges en cas
necessari, en la temporada considerada de bany i establerta en el pla d’usos
corresponent a l’empresa SERVITUR SALVAMENT, S.L, durant el període comprés
entre els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2018.
Atesa la clàusula 1.8 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen
aquest contracte, en el qual es preveu la possibilitat de prorrogar el present contracte
per a l’exercici de 2018.

Atès l’escrit presentat per l’empresa SERVITUR SALVAMENT, S.L, en el que expressa
la seva voluntat de prorrogar el contracte per a la temporada estival 2018.
Atès que l’empresa SERVITUR SALVAMENT, S.L., ha desenvolupat el servei objecte
del contracte de conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives
particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen el present contracte i a
plena satisfacció dels serveis tècnics municipals responsables de la seva execució.
Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb que compta l’Ajuntament
de Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte,
com a conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que
actualment presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de contractar nou
personal a la plantilla per limitacions pressupostàries.
Atès que segons informe emès per la Intervenció Municipal existeix consignació
pressupostària per atendre la despesa, a càrrec de la partida pressupostària 3020131110 22701 (Seguretat a les platges) del pressupost general de l’exercici 2018.
INFORMO FAVORABLEMENT per a l’adopció del següent acord per part de la
Junta de Govern Local:
ÚNIC.- APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA del contracte administratiu de
serveis de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a les platges de
Viladecans, per a la temporada d’estiu 2018, per un total de 88 dies, a
desenvolupar des de mitjans de juny fins mitjans de setembre de 2018
ininterrompudament, en els horaris establerts en el plec de prescripcions tècniques i
d’acord amb al pla d’usos de la temporada de cada any, de conformitat amb l’establert
al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a
l’oferta presentada, en tot el que millori els plecs, a favor de l’empresa SERVITUR
SALVAMENT,S.L, per un import total de 52.000,12 Euros (IVA i resta d’impostos
inclosos), d’acord amb el detall següent:
-

Import sense IVA:
IVA (21%):

42.975,30 €
9.024,82 €
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