Ajuntament de Begur
JORDI BARCONS PUJOL, Secretari de l'Ajuntament de Begur (Baix Empordà).
C E R T I F I C O : La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 10 de març
de 2020, va acordar en la part que interessa el següent:
24.- Incoació del procediment de licitació per a la contractació dels serveis de
prevenció, vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Begur, pel
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada. Aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques.
Convocatòria de procés de licitació (EXP. 442/2020).
A la vista dels següents antecedents:

Necessitat a satisfer i insuficiència de mitjans:
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.
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
necessària procedir a contractar de nou una empresa externa per a la prestació del servei
de vigilància, salvament i socorrisme per les platges del municipi.
Característiques del contracte:
-Tipus de contracte: serveis
-Objectiu d’aquest contracte:garantir les condicions de seguretat de les persones durant
la temporada de bany.
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Informes emesos pels serveis tècnics:
1/ Informe jurídic emès pel Secretari de l’Ajuntament, en data 10 de març de 2020.
2/ Informe i memòria justificativa del contracte emès pel Secretari de l’Ajuntament, en
data10 de març de 2020, del que hi resulta la justificació de la necessitat del servei, de
la no divisió per lots i de la insuficiència de mitjans propis, entre d’altres.
2/ Informe relatiu a l’existència del crèdit, emès per l’Interventor de l’Ajuntament, en
data10 de març de 2020.

Ajuntament de Begur
-Objecte del contracte, inclou les següents tasques principals: servei d’informació als
usuaris; vigilància de les platges; salvament i socorrisme, tal i com es defineix en el
Plec de prescripcions tècniques.
-Procediment de contractació: obert, subjecte a regulació harmonitzada
-Tipus de tramitació: ordinària
-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 (exercici 2020).
-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)

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació:
-Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
-Llei 2/2013, de 29 de maig de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la
llei 22/1988, de 28 de juliol de costes.
-Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de
costes.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
-Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
-Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
De conformitat amb la Disposició Addicional 2ª de la Llei 9/2017, de contractes del
sector públic, tenint en compte el valor estimat del contracte l’òrgan competent per a
aquesta contractació és l’Alcaldessa, qui té delegades les competències en matèria de
contractació en 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.
Atesos aquests antecedents, a la vista de les característiques i de l'import del contracte
es proposa la contractació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
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Normativa aplicable:
En matèria de contractació:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (RD 817/2009).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (RGLCAP).

Ajuntament de Begur
harmonitzada, de conformitat amb el previst en l'article 156 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, i s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Incoar el procediment de licitació per a l’adjudicació dels serveis de
prevenció, vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Begur.
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques de conformitat amb el que disposa la disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada, del contracte serveis indicat amb un pressupost base de
licitació de 102.850,00 € (cent dos mil vuit-cents cinquanta euros) IVA inclòs.
QUART.- Autoritzar a la Mesa de Contractació, en compliment de l’article 326 de la
LCSP, per a designar tècnics o experts independents amb coneixements acreditats en
les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. Aquesta designació es farà
respectant les condicions que estableix aquest precepte en relació a la incorporació a
l’expedient d’aquesta autorització, així com a que quedi constància de la identitat del
tècnic, la seva formació i l’experiència professional, circumstàncies que hauran de
constar degudament a l’expedient de contractació.

SISÈ.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, i en particular el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes
ha d'estar disponible el mateix dia de la publicació de l'anunci de licitació.
BEGUR, document signat electrònicament.
VISTIPLAU
EL SECRETARI - L'ALCALDESSA,
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CINQUÈ.-Obrir la convocatòria del procés de licitació mitjançant anunci que es publicarà
al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Begur (allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya) per tal que es puguin presentar ofertes en el termini de 35 dies naturals,
comptats des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions
de la Unió Europea, de conformitat amb l’article 156.2 de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic.

