Ajuntament de Begur
Expedient número: 442/2020
Informe d’intervenció
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.
Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció,
vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Begur.
Naturalesa de l'informe: Definitiu
Document signat electrònicament per: L’interventor
INFORME D'INTERVENCIÓ
INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE SERVEIS DE
PREVENCIÓ, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE
BEGUR.

Tipus de contracte: serveis
Procediment de contractació: obert, subjecte a regulació harmonitzada
Tipus de Tramitació: ordinària
Objecte del contracte: serveis d’informació als usuaris; vigilància de les platges; salvament i socorrisme
Codis CPV:
92332000-7 - Serveis de platges.
79714000-2 – Serveis de vigilància.
75252000-7 - Serveis de rescat.
63725000-7 – Serveis de salvament i de posada a flotació
Valor estimat del contracte:
486.577,75 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 85.000,00 €
IVA (21 %): 17.850,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 102.850,00 €
Aplicació pressupostària: 20.00.432.22701, per a la primera anualitat d’execució del contracte.
Durada de l'execució: 1 any (a executar durant la temporada d’estiu 2020)
Durada màxima: 5 anys (s’admeten fins a quatre pròrrogues anuals)

S’emet el següent INFORME:

Primer. En virtut de l'article 173 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i
per a la determinació de l'òrgan de contractació, de conformitat amb 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,
CERTIFICO que existeix consignació suficient per autoritzar la despesa:
Anualitats
2020

Aplicacions
pressupostàries
20.00.432.22701

Imports
(sense IVA)
85.000,00 €

Imports
(amb IVA)
102.850,00 €
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En compliment de l'establert en l'article 3.3.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb
habilitació de caràcter nacional, així com en compliment de l’article 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que regula la iniciació i el
contingut de l’expedient de contractació, en relació a la següent proposta de
contractació:

Ajuntament de Begur
2021
2022
2023
2024

---

86.700,00 €
88.434,00 €
90.202,68 €
92.006,73 €
442.343,41 €

Total de la despesa

104.907,00 €
107.005,14 €
109.145,24 €
111.328,15 €
535.235,53 €

Segon. En relació a la determinació de l'òrgan de contractació, de conformitat amb 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,
certifico que l’òrgan competent, ateses les característiques econòmiques del contracte,
és el següent:
Import dels
recursos ordinaris
del pressupost
10.410.600,00 €

Valor estimat
del contracte
486.577,75 €

% sobre els
recursos

Òrgan de contractació competent

4,67387%

Alcaldessa, qui té delegades les funcions
a favor de la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret número
255/2019,
publicat al BOP de Girona núm. 124, en
data 28 de juny de 2019.

Codi Validació: 47AD6EHDK7QR93KJGDMKHAGK5 | Verificació: https://begur.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Begur, document signat electrònicament.
Josep Corominas Caner
L’interventor accidental

