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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ,
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.-

SECRETARI

GENERAL

DE

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
realitzada el dia 21 de març de 2018 , adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

Departament de Compra Pública; 59/2018/G15000
ACORD NÚM. 11.- APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA, PREVENCIÓ, SALVAMENT I
SOCORRISME A LES PLATGES DE VILADECANS (2018).– SERVITUR
SALVAMENT, SL - (EXP. ASP/AA/EiA/Contractació/2015/13).ANTECEDENTS
1. 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:
IVA (21%):

85.950,60 €
18.049,63 €

2. 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:
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Import sense IVA:
IVA (21%):

42.975,30 €
9.024,82 €

3. L’esmentat contracte és prorrogable per a l’exercici de 2018, mitjançant
renovació anual, segons s’estableix a la clàusula 1.8. de la part específica del
plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.
4. L’informe emès per la cap del departament de Salut Pública i Consum amb el
vistiplau de la directora dels Serveis de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de
l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania, de data 20 de febrer de 2018, manifesta la
necessitat de donar continuïtat als serveis de vigilància, prevenció, salvament, i
socorrisme a les platges de Viladecans, durant el període comprès entre els
mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2018. Així mateix manifesta la
insuficiència dels mitjans personals i materials amb què 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.
5. L’empresa Servitur Salvament, SL va presentar escrit en aquest Ajuntament,
en data 14 de febrer de 2018 (núm. de registre d’entrada 2018003114), en el que
sol·licita la pròrroga del contracte per a la temporada 2018.
6. A l’informe emès per la cap del departament de Salut Pública i Consum, de
data 20 de febrer de 2018, es manifesta que l’empresa Servitur Salvament, SL
ha desenvolupat el servei objecte d’aquest 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, i informa
favorablement per aprovar la segona pròrroga del contracte 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 2018 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 Euros (IVA inclòs),
d’acord amb el següent detall:
-

Import sense IVA:
IVA (21%):

42.975,30 €
9.024,82 €

7. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa per
atendre la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 30201 31110 22701
(seguretat platges) del pressupost general de l’exercici de 2018 (AD-7804).
FONAMENTS DE DRET
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1. Els articles 23 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), i
clàusula 1.8. de la part específica del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen aquest contracte, en la qual es preveu que el contracte
serà prorrogable per als exercicis 2017 i 2018, mitjançant renovació anual.
2. La clàusula 1.4. de la part general del plec de clàusules administratives
particulars, que estableix que per procedir a la pròrroga del contracte serà
necessari l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals (informe que
s’emetrà amb un trimestre d’antelació a la finalització del contracte en curs) i
sempre que no s’hagi produït denúncia del mateix per qualsevol de les parts,
comunicada per mitjans fefaents en un termini d’antelació mínima de 3 mesos a
la data de finalització del contracte.
3. L’article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, que estableix la figura del responsable del contracte.
4. L’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, relatiu al perfil del contractant.
5. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix que als
efectes de facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les
administracions locals han d’informar el Registre Públic de Contractes i la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes formalitzats i els
que estan en licitació o en altres fases contractuals.
6. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre
ECO/294/2015, que estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració
local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de
comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les
dades i els documents dels contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els
contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislación de contractes del
sector públic.
7. L’article 333.6 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, que estableix que en els casos d’administracions públiques que
disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la
comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els respectius
registres de contractes. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de determinar
reglamentàriament les especificacions i els requisits per a la sincronització de
dades entre el Registre de contractes del sector públic i els altres registres de
contractes.
8. La Resolució ECO/228/2011, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes per a la tramesa de les
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dades i documents des del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
9. La Disposició transitòria primera, de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre per la
qual s’aprova la Llei de contractes del Sector Públic (LCSP), que estableix que
els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
es regiran per la normativa anterior.
10. El Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, de delegació de
competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és competència de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.
Vist l’informe emès per la responsable de la unitat de Contractació i Compres del
departament de Compra Pública i pel responsable del departament
d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals.
Atesa la proposta formulada per la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis
Generals,
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- 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 per un total de 88 dies, a
desenvolupar des de mitjans de juny fins a mitjans de setembre de 2018
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 €

SEGON.- DISPOSAR una despesa per un import total de 52.000,12 Euros (IVA i
resta d’impostos inclosos), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30201 31110
22701 (seguretat platges) del pressupost general de l’exercici de 2018 (AD7804).
TERCER.- PUBLICAR aquest acord de pròrroga al PERFIL del CONTRACTANT
de l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electrònica
https://seu.viladecans.cat/perfil-del-contractant.html.
QUART.- NOMENAR la Sra. Beatriu Priu Ramos, cap del departament de
Salut Pública i Consum dels Serveis de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de
l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Viladecans, com a
responsable per part de l’Administració de la comprovació i vigilància de la
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correcta realització del servei objecte de la segona pròrroga del present
contracte.
CINQUÈ.- FACULTAR la Sra. tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals,
per a la signatura del corresponent document de pròrroga del contracte.
SISÈ.- TRAMETRE la informació de la prórroga del contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest registre
es trameti la informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa Servitur Salvament, SL.
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord als Serveis de Polítiques d’Igualtat
d’Oportunitats (departament de Salut Pública i Consum i departament
administratiu) i a l’Àrea de Serveis Generals (Intervenció General, Tresoreria i
departament de Gestió Econòmica) als efectes que hi corresponguin.
Resultat de la votació: Aprovació per unanimitat dels membres assistents.
I, perquè així consti i tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat
d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Viladecans, a la data de la signatura
electrònica, amb la salvetat i reserva d’allò que estableix l’art. 206 del ROFRJ de
les ENTITATS LOCALS, del 28-11-86.
Vist i plau
Alcalde-President
CPISR-1 C Carles Ruiz Novella
Ajuntament de Viladecans
23/03/2018 14:31:48

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
TCAT P Miguel Angel Garcia Gomez - DNI 37280976T
23/03/2018 14:15:07
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