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1403-000012-001711/2020
SERVEI DE VIGILANCIA SALVAMENT I SOCORRISME PLATGES DE SITGES

OSCAR BUXERES SOLER, secretari general de l’Ajuntament de Sitges (Barcelona)
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 20 de juliol de 2020
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
REGIDORIA D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
4.- DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE SITGES. 1403000012-001711/2020

“Antecedents:
Vist que en data 15 d’abril de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient del
contracte i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del
contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Sitges, exp.
1403-000012-001711/2020.
Vist que en data 24 d’abril de 2020 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Sitges i al DOUE.
Vist que en data 30 d’abril de 2020 l’Alcaldia va dictar el Decret núm.521/2020 pel qual
s’acordava la rectificació d’error aritmètic de l’Acord de la Junta de Govern Local pel
qual es va aprovar l’expedient de contractació núm. 1403-000012-001711/2020 del
contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Sitges.
Vist que en data 14 de maig de 2020 l’Alcaldia va dictar el Decret núm.563/2020 pel
qual s’acordava la modificació de l’Acord de la Junta de Govern Local de data 15
d’abril de 2020, pel qual es va aprovar l’expedient de contractació núm. 1403-000012001711/2020 del contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les
platges de Sitges, modificant l’apartat H del quadre de característiques corresponent
als criteris de valoració del plec de clàusules administratives particulars.
Vist que en data 20 de maig de 2020 es va presentar recurs especial en matèria de
contractació contra el PCAP i el PPTP del contracte de servei consistent en vigilància,
socorrisme i salvament de les zones de bany de les platges, així com del bany assistit
per a persones amb dificultats d’accés a les aigües, per part de la Unió general de
Treballadors de Catalunya, exp. N-2020-132.
Vist l’informe emès pel Director de Serveis Urbans i sostenibilitat de l’Ajuntament de
Sitges de data 4 de juny de 2020 amb el contingut literal següent:
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ASSUMPTE
INFORME DE RESPOSTA AL RECURS ESPECIAL PRESENTAT PER LA UGT EN MATÈRIA
DE CONTRACTACIÓ AL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME (2020-2023)

ANTECEDENTS
El dia 19 de maig de 2020 la UGT va interposar un RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ davant el CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN
VIGILANCIA, SOCORRISME I SALVAMENT DE LES ZONES DE BANY DE LES PLATGES,
AIXÍ COM EL MANY ASSISTIT PER A PERSONES AMB DIFICULTATS D’ACCÉS A LES
AIGÜES, del Ajuntament de Sitges.
La Proposta d’Estudi Econòmic de l’Ajuntament de Sitges (JUSTIFICATIU DEL IMPORT DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES
DE SITGES (PERÍODE 2020-2023) s’estima que el cost total del servei per 2 anys és de
696.000 euros.
Desglossat de la següent forma:


Mà d’obra

Any 2020 26.454 hores
Any 2021 25.536 hores
Contant que el salari mínim del sector establert a Catalunya és de 1300 euros bruts mensuals
es conclou que 500.000 euros és el cost de la mà d’obra.


Inversions

-

Compra de una torre de vigilància avançada (TAV)
Cost aproximat: 12.000 euros/any

-

Lloguer 2 mòduls de vigilància
Cost aproximat: 12.000 euros/any

-

Vestuari i equips personals: 16.000 euros/any

-

Materials: 20.000 euros/any

-

Vehicles i embarcacions: 40.000 euros/any



Despeses generals estimades: 66.000 euros/any



Benefici (%5): 30.0000 euros/any

TOTAL: 696.000 euros/any
El recurs presentat per la UGT estima els costos totals del contracte per 2 anys en 840.607,11
euros:
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MÀ D’OBRA: 649.607,11 euros
MILLORES AUTOMÀTIQUES RRHH: 18.000 euros
MILLORA AUTOMÀTICA MATERIAL: 8.000 euros




RECURSOS MATERIAS: 100.000
DESPESES ESTIMADES: 66.000 euros

TOTAL: 841.607,11 euros
El recurs conclou “si el preu de sortida anual es de 696.000 euros, i el preu de l’execució del
contracte incloses les millores automàtiques, és de 841.607 euros, el resultat final de l’exercici
anual es de -145.607,11 euros” i es tracta d’un contracte inviable.

CONSIDERACIONS
Atès que el salari mínim del sector establert a Catalunya és de 1300 euros bruts mensuals, més
els plusos per diumenges i festius més la base de la seguretat social, s’estima el cost per hora
del socorrista en 11,631 euros i el del coordinador en 17,853 euros. Pel que el cost per 2 anys
de contracte és de 642.100,26 euros
Desglossat de la següent manera:
Socorrista (24402 hores/any)  566.760,84 euros
Coordinador (1032/any)  36.848,6 euros
Plus diumenge  7.635,22 euros
Plus festiu  30.855,6 euros
TOTAL: 642.100,26 EUROS per 2 anys
La diferencia de costos de mà d’obra amb la Proposta d’Estudi Econòmic és de 142.100,26
euros. El càlcul de les hores s’ha fet en base al Calendari de Servei de Vigilància, Salvament i
Socorrisme 2020, pel que pot haver-hi alguna petita diferencia que no variaria el resultat final
en negatiu. S’ha de considerar que el del cost base de la licitació no pot ser el 92% del preu en
personal, per la qual cosa s’ha de fer alguna modificació.
Vist que tots els altres costos indicats a la Proposta d’Estudi Econòmic de l’Ajuntament de
Sitges (JUSTIFICATIU DEL IMPORT DEL CONTRACTE DE SERVEI DE VIGILÀNCIA,
SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE SITGES (PERÍODE 2020-2023), que
s’ha desglossat al apartat de Antecedents, son els mateixos s’estima el cost final en 838.100,26
EUROS

CONCLUSIONS
És per això que tenint en compte els beneficis que ha de tenir l’empresa i que el resultat final de
l’exercici és de -142.100,26 euros anuals es tractaria de un contracte inviable.

3

SERVEIS URBANS I SOSTENIBILITATS

Ajuntament de Sitges - P0827000A - Plaça Ajuntament, s/n - 08870 Sitges - Tel. 938117600 - Atenció ciutadana Tel. 010 - ajuntament@sitges.cat - www.sitges.cat - seu.sitges.cat - carpeta.sitges.cat

1403-000012-001711/2020
SERVEI DE VIGILANCIA SALVAMENT I SOCORRISME PLATGES DE SITGES

Vist les operacions comptables d’anul·lació de despesa següents:
Apunt previ 920200003980 d’import 421.080,00 € de data 15/06/2020.
Apunt previ 920209000136 d’import 421.080,00 € de data 15/06/2020.

Fonaments:
Vist l’informe emès pel Director de Serveis Urbans i sostenibilitat de l’Ajuntament de
Sitges de data 4 de juny de 2020.
De conformitat amb l’art. 152.4 que disposa que el desistiment del procediment haurà
d’estar fonament en una infracció no esmenable de les normes del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació, havent-se de justificar en l’expedient la
concurrència de la causa.

En aquest sentit, es produeix un incompliment del previst a l’art. 201 de la LCSP pel fet
que les condicions recollides al PCAP i al PPTP no garanteixen el compliment de les
obligacions socials o laborals durant l’execució del contracte perquè les condicions
econòmiques del contracte no cobreixen els costos laborals del conveni col·lectiu
sectorial d’aplicació a l’activitat licitada que és el Conveni col·lectiu de treball de les
empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat
esportiva i de lleure de Catalunya vigent fins al 31 de desembre de 2020, subscrit en
dates 13 de març de 2018 i 29 de maig de 2018 (codi de conveni núm.
79001905012002)
En compliment de l’establert a l’article 172 del RD 2568/1986 del ROF, i en relació als
elements addicionals a informar per l’expedient de despesa 13.1.1. establerts en els
articles 15 a 20 del Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de Sitges i Ens
dependents i participats, s’informa el següent:
a) S’informa favorablement l’expedient de conformitat amb l’establert a la normativa
que li és d’aplicació.
Vist el Decret del Batlle núm. 782/19, de 25 de juliol de 2019, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
Vistes les conclusions de l’informe proposta s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Aprovar el desistiment i arxiu del procediment de l’expedient 1403-000012001711/2020 per la contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les
platges de Sitges.
SEGON.- Aprovar les següents operacions comptables d’anul·lació de la despesa:
Apunt previ 920200003980 d’import 421.080,00 € de data 15/06/2020.
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Apunt previ 920209000136 d’import 421.080,00 € de data 15/06/2020.
TERCER.- Publicar el present acord al perfil del contractant així com al DOUE.

QUART.-Notificar aquest acord a les empreses licitadores del procediment i al Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic interessant l’arxiu del recurs especial en
matèria de contractació interposat per pèrdua sobrevinguda del seu objecte.
CINQUÉ.- Comunicar el present acord a la Comissió Europea ex art. 152.1 LCSP. “.
La Junta de Govern Local, per assentiment, aprova els acords transcrits en la proposta
precedent.
I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb l'advertiment
de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de la senyora
alcaldessa.
Sitges, a data de signatura electrònica
Vist i plau
L’Alcaldessa
Aurora Carbonell Abella
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