Ajuntament de Begur
Expedient número: 442/2020
Informe de Secretaria
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: El Secretari
INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE SERVEIS DE
PREVENCIÓ, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE
BEGUR.
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, emeto el següent INFORME

L’article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el seu desenvolupament
reglamentari estableixen com a competència municipal vigilar i vetllar per les normes i
instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre salvament i seguretat de les
vides humanes.
L’Ordre de 31 de juliol de 1972 per la que es dicten les normes i instruccions per a la
seguretat humana en els llocs de bany, tipifica les funcions del servei de vigilància, així
com els dispositius del servei d’auxili i salvament, en funció del risc de la platja, calculat
a partir de l’afluència d’usuaris de la mateixa.
Protecció Civil, l’any 2012 va presentar un llistat de mesures recomanades, acordades
pel Grup de treball de mesures de seguretat i protecció a les platges i llocs de bany de
Catalunya, a partir del criteri de l’Ordre 31 de juliol de 1972, el Manual de Gestió del
Litoral de la Diputació de Barcelona i una classificació de les platges realitzada pels
propis municipis.
Com a conseqüència de les competències esmentades, l’Ajuntament ha de prestar el
servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges, com a elements de seguretat
per als banyistes i usuaris de les platges.
Per altra banda, el contracte vigent en matèria de serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme de les platges de Begur, finalitzarà el pròxim 11 de maig de
2020; per tant, esdevé necessari cobrir de nou el servei per a la temporada d’estiu 2020
i successives.
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1.- Antecedents, motivació de la necessitat i insuficiència de mitjans

A partir de l’anàlisi dels requisits i atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans humans
i materials per al desenvolupament del servei, l’Àrea de medi ambient considera
necessari procedir a contractar de nou una empresa externa per a la prestació del
servei de vigilància, salvament i socorrisme per les platges del municipi.
2.- Objecte del contracte
Els objectius generals d’aquesta contractació són els de garantir les condicions de
seguretat de les persones. Les tasques a desenvolupar en el servei contemplen:
1.- Servei d’informació als usuaris:
Entre les mesures de prevenció, l’empresa col·locarà a cadascuna de les platges i en
lloc visible, cartells o panells informatius en els que s’informi als usuaris de forma clara
i breu, les instruccions i consells de prevenció d’accidents, així com aquelles altres
instruccions que es considerin útils pels usuaris en relació amb la utilització de les
platges i amb la prestació dels serveis d’assistència (prevenció estàtica). Els missatges
emesos d’informació seran senzills i de fàcil comprensió per a qualsevol persona,
utilitzant-se varis idiomes: el català, castellà, francès i anglès. D’altra banda, també es
realitzarà aquesta prevenció de forma verbal per part dels socorristes destinats a cada
platja (prevenció dinàmica).
2.- Vigilància de les platges:
L’empresa adjudicatària vetllarà per a prevenir qualsevol situació de perill que pugui
ocórrer a les platges del municipi, informant dels riscos als usuaris que els estiguin
patint, tant a la sorra com al mar.
3.- Salvament i socorrisme:
L’empresa adjudicatària té com a principal objectiu la intervenció immediata quan
s’esdevingui alguna situació de risc o accident que només cessarà quan es consideri
que les persones accidentades es troben fora de perill, després d’haver rebut els
auxilis i l’assistència sanitària necessària.

5.- Servei per evitar la pèrdua de nens:
a) Es posarà a disposició de qui ho consideri de polseres identificatives per als infants i
altres usuaris que ho requereixin, per tal d’evitar la pèrdua d’aquests per les platges.
b) Col·laboraran en la detecció d’un usuari extraviat, en cas d’ocórrer la incidència.
6.- Comprovació d’abocaments i altres incidències ambientals a les platges:
a) L’empresa contractista comprovarà diàriament si s’ha produït algun abocament
d’aigües residuals o altres substàncies a la platja, en punts susceptibles. La
comprovació també es realitzarà després d’un episodi de pluja.
b) En cas de detecció d’algun abocament, tant si afecta a la sorra com a l’aigua de
bany, caldrà activar els protocols d’actuació definits per aquestes situacions.
c) Vetllar per la detecció i col·laboració en la resolució de les possibles incidències que
puguin ocórrer a les platges del municipi.
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4.- Servei d’acompanyament al bany per a persones amb mobilitat reduïda:
Es prestarà el servei amb cadira amfíbia o bé amb crosses especials per a
l’acompanyament a l’aigua de la persona assistida. El servei es prestarà amb o sense
concertació prèvia telefònica.

7.- Col·laboracions amb l’Ajuntament i cobertura d’esdeveniments extraordinaris dins i
fora de l’horari de servei. Col.laboració amb esdeveniments esportius o lúdics
relacionats amb les platges del municipi de Begur.
Participarà en les campanyes d’educació ambiental o sobre riscos a les platges
que ambdues parts determinin.
b) Observació, identificació i recompte de meduses i altres sòlids flotants diària.
c) Seguiment de la satisfacció dels serveis oferts als usuaris/es de les platges.
d) Col·laborar amb el què s’escaigui per al manteniment o obtenció de distintius,
certificacions i acreditacions que puguin tenir relació amb la prestació dels seus
serveis.
e) Realitzarà un recompte d'usuaris a les platges on es presta servei, un cop a la
setmana.
f) Realitzarà la transmissió de les dades als portals i/o administracions que
l'Ajuntament consideri.
g) Memòries d’activitat: report setmanal, mensual i de tota la temporada.
3.- Justificació de la no divisió per lots:
Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 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 (d'ara endavant, LCSP), l’òrgan de contractació considera que
concorren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del
contracte.
En aquest sentit, l’objecte del contracte no és susceptible de ser dividit en lots atès
que aquest fet afectaria negativament la seva execució i en dificultaria la coordinació,
pel fet que els mitjans que s’empraran són comuns al conjunt de les prestacions
(coordinació, seguiment, entre d’altres). No fer-ho així implicaria un increment de
costos tant en el capítol de personal com en el de mitjans necessaris, que caldria
desdoblar.
4.- Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte

Codi CPV: 92332000-7 - Serveis de platges.
Codi CPV: 79714000-2 – Serveis de vigilància.
Codi CPV: 75252000-7 - Serveis de rescat.
Codi CPV: 63725000-7 – Serveis de salvament i de posada a flotació

5.- Vigència i modificació del contracte
El contracte tindrà una durada d’un any (l’execució del qual es durà a terme durant la
temporada d’estiu); podent ser prorrogat, any a any, fins al màxim de 4 pròrrogues
anuals.
Calendari i horari del servei a les diferents platges:
Des del dia 1 de juliol al dia 31 d’agost.
Horari: 11 h a 19 h (vuit hores diàries)
Platges: Sa Riera, Aiguablava i Racó.
Modificació del contracte:
El present contracte podrà ser objecte de modificació per raons d’interès públic.
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L'objecte del contracte s'identifica amb els següents codis CPV:

La previsió de la modificació contractual es justifica per l’eventualitat en un increment
d’hores de servei, que l’Ajuntament es pugui veure obligat a requerir del contractista,
motivat per l’existència de circumstàncies sobrevingudes i/o extraordinàries que facin
que les necessitats dels serveis previstos en l’objecte del contracte siguin superiors a
les estimades inicialment per l’Ajuntament. Així mateix, es preveu la modificació del
contracte per al cas en què s’incrementin les necessitats del servei de salvament i
socorrisme que comportin major necessitat de dotació de personal (augment d’horaris,
de calendari, o augment de zones de prestació del servei) o qualssevol altres
qüestions qualificades d’excepcionals i d’impossible previsió per a una Administració
diligent.
Aquestes modificacions seran obligatòries per al contractista, amb l’única limitació que
la modificació del contracte per aquests conceptes no superi el següent percentatge:
10% del preu inicial del contracte en el moment d’aprovar el respectiu increment.
Es fa constar que per tramitar la modificació dels serveis del contracte caldrà seguir el
següent procediment:
- Informe del responsable del contracte municipal.
- Informe d’intervenció (per determinar l’existència pressupostària i fiscalitzar la
despesa, si s’escau).
- Audiència al contractista.
- Acord d’aprovació d’Alcaldia, o en qui delegui.
6. Valor estimat del contracte i el pressupost base de licitació
El valor estimat del contracte, tenint en compte la pròrroga i modificacions previstes,
ascendeix a la quantia de 486.577,75 € (quatre-cents vuitanta-sis mil cinc-cents
setanta-set euros amb setanta-cinc cèntims) IVA exclòs; i es desglossa de la següent
manera:
Pressupost de licitació (2020) - sense IVA-

85.000,00 €

Pròrrogues previstes (sí) – 4 anys màx

357.343,41 €

86.700,00 €
88.434,00 €
90.202,68 €
92.006,73 €
44.234,34 €
486.577,75 €

El mètode de càlcul del valor estimat del contracte ha estat determinat d’acord amb el
contingut i criteris de l’article 101 LCSP, i d’acord amb el Conveni col·lectiu de treball
de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a
l’activitat esportiva i de lleure (codi conveni núm. 79001905012002), publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7663, del 13 de juliol de 2018.
El pressupost base de licitació corresponent a un any de durada del contracte
(temporada d’estiu 2020) és de 102.850,00 € (cent dos mil vuit-cents cinquanta euros)
IVA inclòs; i es desglossa de la següent manera:
Import per a l’any 2020 -sense IVAIVA (21%)
Pressupost base de licitació

85.000,00 €
17.850,00 €
102.850,00 €

7.- Termini de garantia
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Any 2021
Any 2022
Any 2023
Any 2024
Modificacions previstes (si) – màx 10%
Valor estimat del contracte

L'objecte quedarà subjecte a un termini de garantia d’ 1 any, a comptar des de la data
de conformitat dels serveis, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que
el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i
compliment i a l'estipulat en el present Plec.
8.- Solvència del contractista, adscripció de mitjans obligatoris i classificació
Els criteris mínims de solvència que han de complir els licitadors i l’adjudicatari del
present contracte són els següents:

a) Es requereix comptar amb un volum anual de negocis, en l’àmbit a què es
refereix el contracte, igual o superior a 100.000€ (cent mil euros), referit a
l’any de major volum de negoci dels tres últims anys conclosos.
El volum anual de negocis de les empreses licitadores s’acreditarà, quan
procedeixi, presentant el certificat corresponent amb el volum anual de negocis
dels darrers últims anys, acompanyat de les seves comptes anuals aprovades
o dipositades en el Registre Mercantil, si la persona empresària estigués
inscrita en dit registre i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial
en que hagi d’estar inscrita.
Les persones empresàries individuals no inscrites en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Es requereix l’existència d’un contracte que asseguri la indemnització per
riscos professionals del licitador, corresponents als serveis que constitueixen la
prestació objecte del present Plec, amb un capital mínim assegurat de
300.000,00 euros (tres-cents mil euros), o que aporti compromís de la seva
contractació per al cas que resulti adjudicatari; d’acord amb el que estableix
l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, que estableix les quanties
mínimes en funció de l’aforament autoritzat.
Aquest requisit es podrà acreditar mitjançant certificat expedit per l’assegurador
o bé mitjançant còpies de les pòlisses i últims rebuts de vigència, dels què en
resultin els imports i riscos assegurats, la data de venciment del contracte
d’assegurança i el compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l’assegurança, quan procedeixi.
2/ Solvència tècnica i professional:
a) Experiència en prestacions del mateix tipus o naturalesa als de l’objecte del
contracte en els darrers tres anys, havent d’indicar-se l’import, la data i el
destinatari. A efectes de determinar la correspondència entre els contractes
acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte, s'admetran els que
coincideixin els tres primers dígits dels respectius codis de la CPV. Caldrà
acreditar-ho per mitjà de certificats d’execució o de prestació de serveis, quan
sigui requerit a tal efecte.
b) Estar en disposició dels següents certificats de gestió ambiental:
Certificat ISO 14001; o bé, certificat de sistema de gestió ambiental (EMAS)
Caldrà acreditar-ho per mitjà dels certificats corresponents, quan sigui requerit
a tal efecte.
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1/ Solvència econòmica i financera.

Quan l’empresa sigui de nova creació, entenent-se per tal aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica podrà ser acreditada, de
manera alternativa, mitjançant l’aportació d’una relació del personal tècnic, integrats o
no en l’empresa, participants en el contracte. L’empresa haurà d’acreditar que el
coordinador del servei en l’execució del contracte compta amb el títol de socorrista
aquàtic; sense perjudici d’haver d’acreditar igualment el certificat de gestió ambiental
abans detallat.
3/Adscripció obligatòria de mitjans:
Així mateix, l’adjudicatari haurà d’adscriure obligatòriament a l’execució del contracte
els següents mitjans materials i personals:

Material de rescat
Flopys de rescat
Llaunes de rescat
Aparell refrigerant
Prismàtics
Emissores base
Emissores portàtils

Unitats
3
3
2
3
1
3

Material sanitari
Taulell espinal
Llitera sanitària
Oxigenoteràpia
Tensiòmetre
Botiquins
Ambú
Collarins cervicals (Jocs de 4 mides mínims)
Fèrules Kramer
Papereres sanitàries
Immobilitzadors de cap
Desfibril·ladors a cada lloc de socors

Unitats
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Material de senyalització
Codis de banderes

Unitats
3

Vehicles de transport
Ambulància
L’ambulància ha de ser assistencial, com a mínim de classe B, és a dir de Suport Vital Bàsic.
Material mínim que ha de contenir l’ambulància:
 1 Desfibril·lador (DEA o DESA)
● 1 Equip d’oxigenoteràpia portàtil.
○ Bala d’oxigen
○ Baló ressuscitador autoinflable amb bossa reservori i connexió a toma
d’oxigen (AMBÚ)
○ Joc de cànules orofaríngees o de guedel (de totes les mides)
○ Mascareta amb reservori adult i pediàtric (Monagan)
● 1 Motxilla d’intervenció
○ Saturador de pols o pulsioxímetre
○ Tensiòmetre digital (amb piles de recanvi)
○ Glucòmetre (Amb llancetes i tires reactives)
○ Termòmetre digital
○ Guants de nitril de totes les mides
○ Gasses estèrils
○ Sèrum fisiològic d’irrigació
○ Bena elàstica o de crep (petita, mitjana i gran)
○ Mantes tèrmiques

Unitats
1
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Mitjans materials:

○ Bosses de fred instantani
○ Bosses de calor instantani
○ Tisores de roba
○ Desinfectant
● Aspirador de secrecions elèctric portàtil amb sondes d’aspiració
● Joc de collarets cervicals (Adult i Pediàtric)
● Taulell espinal amb immobilitzador de cap (“Dama d’Eltx”) i cintes
● Camilla de pales o cullera.
● Matalàs de buit
● Fèrules d’immobilització d’extremitats
● Cadira de transport
● Ampolla fixe d’oxigenoteràpia
● Baló ressuscitador autoinflable amb bossa reservori i connexió a toma d’oxígen
(AMBÚ) a part de l’equip d’oxigenoteràpia
● Joc de cànules orofaríngees o de guedel (de totes les mides)
● Mascaretes d’oxigenoteràpia adult i pediàtric (Venturi, Monagan i ulleres nasals)
● Aparells de presa de contants (a part de la motxilla)
○ Saturador de pols o pulsioxímetre
○ Tensiòmetre digital (amb piles de recanvi)
○ Glucòmetre (Amb llancetes i tires reactives)
○ Termòmetre digital
● Material no fungible o de cures (a part de la motxilla):
○ Guants de nitril de totes les mides
○ Gasses estèrils
○ Sèrum fisiològic d’irrigació
○ Bena elàstica o de crep (petita, mitjana i gran)
○ Mantes tèrmiques
○ Bosses de fred instantani
○ Bosses de calor instantani
○ Desinfectant
○ Tiretes
● Kit d’atenció al part imminent
● Mantes, talles i llençols
● Bosses d’escombraries i de residus sanitaris (Classe II)
Embarcació (mínim del tipus B)
Aquesta pot ser rígida o semirígida, adequada pel salvament de persones.
Material per al bany assistit
Cadira amfíbia o crosses especials

1
Unitats
3

Professional
Coordinador
Socorristes
Conductor d’ambulància
Patró d’embarcació

número
1
5
1
1

Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels
licitadors i, per tant, del contracte que es ferm amb l'adjudicatari. Aquest compromís té
caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP o als
efectes d’establir penalitats en cas d’incompliment, d’acord amb l’article 192.2 de la
LCSP. Per aquest motiu, hauran de ser mantinguts per l'empresa adjudicatària durant
tot el temps de realització d'aquest servei. Qualsevol variació respecte a ells haurà de
ser comunicada a aquesta Administració. El seu incompliment podrà ser causa de
resolució del contracte o d'imposició de penalitats.
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Mitjans personals:
L’empresa haurà d’adscriure com a mínim al servei el següent personal:

4/ Classificació
De conformitat amb l’article 77.1.b) de la LCSP no serà exigible la classificació de
l’empresari per als contractes de serveis.
9.- Criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a
una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
La puntuació màxima que es pot obtenir és de 100 punts.
1. Criteris quantificables automàticament (sobre C)

Puntuació màxima

1/ Proposta econòmica
2/ Proposta de millores
3/ Criteri de sostenibilitat ambiental
2. Criteri qualitatiu, quantificable a través d’un judici de valor
(sobre B)
Memòria tècnica

20 punts
25 punts
5 punts
Puntuació màxima

TOTAL

50 punts

50 punts
100 punts

Proposta tècnica, quantificable a través d’un judici de valor (fins a un màxim de
50 punts):
Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica relativa al projecte descriptiu
del servei que inclourà la proposta d’organització i prestació del servei.
Es valorarà:
- La capacitat de síntesi, concreció , claredat i comprensió de la memòria.
- La capacitat de plantejar els serveis de manera coherent amb les característiques
geogràfiques, socioeconòmiques i turístiques del municipi de Begur i les seves platges.

II

III

IV

Organització bàsica
Operativa diària de treball de tots els agents que participen dels serveis dins de l'àmbit
de territorial de gestió.
(màxim 10 pàg.)
Recursos humans
Descripció de l'equip humà (relació de treballadors i les seves funcions dins del servei,
les rotacions, substitucions i dinàmiques de treball, etc.).
(màxim 5 pàg.)
Recursos materials
Distribució dels recursos materials, la seva gestió i l’assignació d’aquests al personal;
operacions de manteniment, conservació i reposició.
(màxim 5 pàg.)
Proposta de campanyes
Proposta de campanyes/activitats de conscienciació destinades als usuaris de les
platges, relacionades amb l'objecte del contracte.
(màxim 5 pàg.)

25 punts

10 punts

10 punts

5 punts

Limitacions de la memòria tècnica:
1/ Quant al contingut: El contingut de la memòria (en qualsevol dels seus punts) no
podrà contenir cap dada o informació que hagi d’incloure’s en el sobre C (criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica). L’incompliment d’aquesta obligació
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I

comportarà l’assignació de 0 punts en aquest apartat I, relatiu al global de la proposta
tècnica.
2/ Quant al format:
Format obligatori: Lletra Arial, tamany 11, interlineat senzill; màxim 25 pàgines
(respectant els límits especificats quant a cadascun dels apartats). El contingut de la
memòria ha de seguir l’ordre indicat anteriorment, indicant-se el títol de cada apartat i
seguidament el contingut al qual fa referència.
Es penalitzarà el següent:
- Les contradiccions entre els continguts de varis apartats/subapartats de la memòria
presentada puntuaran 0 punts per cadascun d’aquests que integren la contradicció.
- Aquelles parts de la memòria que excedeixin del número de pàgines màximes
especificades a la taula anterior, es tindran per no posades; no essent, en
conseqüència, puntuables. En aquest cas, es puntuaria el contingut fins a la pàgina
màxima establerta.
La Mesa pot sol·licitar assessorament extern per tal d’efectuar la valoració.
Propostes econòmiques i altres propostes avaluables a través de criteris
automàtics (fins a un màxim de 50 punts):
1/ Proposta econòmica (fins a un màxim de 20 punts)
El licitador ofertarà, en la proposta econòmica, una baixa sobre el pressupost base de
licitació (referit a un any de contracte)

2/ Millores proposades sense cost addicional per l’Ajuntament (fins a un màxim
de 25 punts)
Es valoraran els següents criteris:
I

Nombre de dies d’ampliació del servei per any
Ampliació del servei anual en 30 dies
Ampliació del servei anual en 15 dies

II

Màxim 7 punts
7 punts
3,5 punts

(L’Ajuntament determinarà quan es realitzarà aquesta ampliació anual
ofertada, que en tot cas estarà compresa entre el mes de juny i el mes de
setembre)
Ampliació del número de socorristes adscrits al servei, de presència
efectiva al lloc de treball, durant tota la temporada

Màxim 7 punts
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S’aplicarà la següent fórmula:

III

IV

Ampliació en dos socorristes
7 punts
Ampliació en un socorrista
3,5 punts
Ampliació d’una hora de prestació de servei diari en caps de setmanes i
festius, durant tota la temporada.
Sí
7 punts
No
0 punts
Bossa d’hores anuals
Bossa d’hores a utilitzar a criteri de l’Ajuntament, en casos que es prevegi
unes necessitats dins l’objecte i l’àmbit d’actuació del contracte (curses,
esdeveniments, activitats nàutiques, actes, festes i en general en qualsevol
situació que l’Ajuntament consideri necessari. Quedarà a criteri de
l’Ajuntament la utilització qualitativa de la bossa
d’hores (socorrista,
coordinador, embarcació,...)
Bossa de 30 hores anuals
Bossa de 20 hores anuals
Bossa de 10 hores anuals

Màxim 7 punts

Màxim 4 punts

4 punts
2,5 punts
1,5 punts

3/ Criteri de sostenibilitat mediambiental (5 punts)
I

Inscripció de l’empresa licitadora en el Registre de Petjada de Carboni,
Compensació i Projectes d’absorció de diòxid de carboni regulat en el Real
Decret 163/2014 o disposi de la ISO 14064 de Sistemes de Gestió de Gasos
Efecte hivernacle, o qualsevol altre mitjà equivalent.

5 punts

La millor oferta qualitat preu serà pel licitador el qual, sumant els punts obtinguts en
tots els criteris, obtingui la puntuació més alta.
9.- Penalitats específiques aplicables al contractista en cas d’incompliment.

a) Manca d’uniforme reglamentari del personal.
b) Manca de condicions higièniques de l’uniforme.
c) Presència de signes o anagrames a l’uniforme, més enllà dels definits.
d) Tracte incorrecte i irrespectuós amb els usuaris del servei i el personal de
l’Ajuntament.
e) No proporcionar la informació o l’ajuda necessària als usuaris.
f) No poder atendre als usuaris amb els dos idiomes oficials.
g) Manca de neteja dels punts de vigilància (mòduls i cadires) i dels seus voltants.
2.
S'imposarà al contractista una penalitat de 1.500€ pel compliment defectuós
greu de les prestacions del contracte. Es consideraran compliments defectuosos greus
els següents supòsits:
a) Incomplir l’horari de prestació del servei.
b) Incomplir el calendari pactat de prestació del servei.
c) No disposar de la titulació i altres requisits exigits en el plec, per a poder ocupar els
llocs de treball adscrits al servei.
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1.
S'imposarà al contractista una penalitat de 500€ pel compliment defectuós lleu
de les prestacions del contracte. Es consideraran compliments defectuosos lleus els
següents supòsits:

d) Manca d’atenció als usuaris.
e) No portar correctament els registres del servei, exigits en el plec.
f) No entregar les actes, memòries i altres dades del servei.
g) No utilitzar els mitjans humans contractats.
h) No traslladar la relació nominativa actualitzada del personal adscrit al servei.
i) No entregar la documentació, materials i altres previstos en el present plec.
j) No complir amb els protocols d’actuació exigits en el plec i proposats en la memòria
de servei.
k) No donar compliment a la formació exigida en el plec.
l) No prestar el servei de vigilància per mar, exigits en el plec i proposats en la
memòria de servei.
m) No prestar el servei de vigilància a la sorra, exigits en el plec o millorats, en el seu
cas, en la memòria de servei.
n) No gestionar correctament els residus generats per la prestació del servei.
o) Incompliment de les normes laborals i de prevenció de riscos laborals establertes
en el servei de Begur.
p) Provocar danys a les instal·lacions, objectes i/o persones lligades al servei de
Begur.
q) Que el personal destinat a Begur, no sigui personal exclusiu per al servei.
r) Que el material destinat al servei de Begur, no sigui d’ús exclusiu per al servei de
Begur durant la durada del contracte.
s) Incompliment de les prestacions de col·laboració amb l’Ajuntament.
3.
S'imposarà al contractista una penalitat d’entre 3.000€ pel compliment
defectuós molt greu de les prestacions del contracte. Es consideraran compliments
defectuosos molt greus els següents supòsits:
a) Incomplir amb el pagament de les despeses derivades d’aquest contracte:
impostos, taxes necessaris per al manteniment de llicències i permisos.
b) El falsejament de les dades de control lliurades a l’Ajuntament.
10.- Consignació pressupostària

Anualitats
2020
2021
2022
2023
2024

Aplicacions
pressupostàries
20.00.432.22701
---

Total de la despesa

Imports
(sense IVA)
85.000,00 €
86.700,00 €
88.434,00 €
90.202,68 €
92.006,73 €
442.343,41 €

Imports
(amb IVA)
102.850,00 €
104.907,00 €
107.005,14 €
109.145,24 €
111.328,15 €
535.235,53 €

El contracte, respecte de la primera anualitat d’execució, s'abonarà amb càrrec a
l’aplicació a dalt indicada del pressupost municipal, en la qual existeix crèdit suficient
que es reté.
Així mateix, pel que fa a la resta d’exercicis de vigència del contracte, l’Ajuntament de
Begur es compromet a consignar pressupostàriament crèdit adequat i suficient per a
fer front a les despeses que origini.
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Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries, si escau:

11.- Condicions especials d’execució
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb
l'establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució del contracte.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
g) Es garantirà la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball.
Aquestes condicions especials d’execució es configuren com a obligació essencial del
contracte.
En base a tot el que s’ha exposat, INFORMO FAVORABLEMENT I SOL.LICITO:
ÚNIC.- INICIAR el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte
administratiu de serveis de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme de les platges
de Begur, pel període d’un any, amb possibilitat de fins a quatre pròrrogues anuals,
d’acord amb les especificacions tècniques que es detallen al PCAP i al PPT, i essent el
pressupost base de licitació d’aquest contracte l’import total de 102.850,00 € (cent dos
mil vuit-cents cinquanta euros) -IVA al 21% inclòs-, d’acord amb el següent detall:
85.000,00 €
17.850,00 €
102.850,00 €

Expedeixo el present als efectes oportuns.
Begur, a 10 de març de 2020.
Document signat electrònicament
El Secretari, Jordi Barcons Pujol
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Import per a l’any 2020 -sense IVAIVA (21%)
Pressupost base de licitació

