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Informe de necessitats

Identificació
Títol:

Licitació dels serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic a la
piscina municipal de Moià durant la temporada d’estiu
Expedient:
647/2021
Departament: Àrea d’Atenció a les Persones / Regidoria d’Esports

Antecedents
Vist que actualment l’Ajuntament de Moià no té licitada la contractació relativa al proveïment
dels serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic a la piscina municipal de Moià
durant la temporada d’estiu de 2021.
Aquest servei és necessari per al funcionament correcte de la piscina descoberta del
municipi de Moià, segons el Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitària aplicables a les
piscines d’ús públic, que obliga a que les piscines públiques han de disposar d’un servei de
salvament i socorrisme d’acord amb l’aforament màxim, el nombre i la visibilitat dels vasos i
les activitats que s’hi realitzen, de manera que sempre es pugui garantir la seguretat dels
usuaris.

El servei ha d’incloure 790 hores de socorristes per donar cobertura a tota la temporada
d’estiu del 19 de juny a 5 de setembre de 2021 (ambdós inclosos). En horari de dilluns a
diumenge de 10.00 a 20.00h (10 hores/dia).
L’Ajuntament de Moià no disposa de mitjans personals ni materials per dur a terme aquest
servei i es considera convenient contractar un servei extern que aporti personal amb
formació en salvament aquàtic i que estigui acreditat, d’acord amb la normativa legal, així
com el desenvolupament de la resta d’actuacions necessàries per a la planificació, gestió,
control i avaluació del servei.
No es procedeix al plantejament d’una licitació per lots perquè el contracte que es planteja
es refereix a l’adquisició d’una mateixa tipologia de productes i a una unitat destinatària.
El contracte proposat és idoni per satisfer la necessitat abans indicada i respon al principi
d’eficiència de la contratació.
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L’objecte d’aquest contracte és la prestació per mitjans externs del servei de socorrisme
aquàtic i vigilància de la piscina municipal de Moià durant la temporada d’estiu de 2021, de
juny a setembre en horari de dilluns a diumenge de 10.00 a 20.00h, amb la possibilitat d’un
any de pròrroga més. El servei també ha d’incloure les despeses de farmaciola i el suport en
el manteniment de la piscina.
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Fonaments
Art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Conclusions
Queda justificada la contractació dels serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic a
la piscina municipal de Moià durant la temporada d’estiu de 2021, amb possibilitat a una
prórroga d’un any més. El servei també ha d’incloure les despeses de farmaciola i el suport
en el manteniment de la piscina.
En aquest sentit, les característiques de la licitació per al contracte d’aquests serveis són:
a) La licitació del contracte es realitzarà mitjançant un procediment obert simplificat
abreujat, seguint els principis d’igualtat i de no discriminació i de lliure concurrència
promovent l’accés a la competència entre les empreses candidates en igualtat de
condicions, igualtat de tracte, garantint les mateixes oportunitats i d’aquesta manera
aconseguir una oferta adequada al mercat (millor relació qualitat-preu).
b) El contracte es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb allò previst al article
17 de la LCSP.
c) La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) que pertoca d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i
del Consell, es:
Descripció CPV: Serveis relacionats amb els esports

d) S’estableix un valor estimat anual del contracte total de 12.200,00 d’euros (IVA
exclòs), de conformitat amb les determinacions de l’article 101 de la LCSP.
e) S’eximirà als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional, d’acord a l’article 159.6 b) de la LCSP.
f)

S’eximirà als licitadors de constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 159.6.f) de
la LCSP.

g) L’Ajuntament de Moià no disposa dels mitjans humans, tècnics i materials per a
satisfer aquestes necessitats, les quals de ser cobertes a través d’una empresa
externa que proporcioni els serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic a la
piscina municipal durant la temporada d’estiu.
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h) La vigència del contracte serà d’un any amb possibilitat de fer una pròrroga anual
més, sempre que amb l’article 29.2 de la LSCP, es realitzi un preavís amb dos mesos
d’antelació.
i)

Les despeses en concepte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic
aniran imputades a l’aplicació pressupostària 07-3410-22799 d’activitats esportives i
altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.

Proposta
Es proposa, a petició del regidor d’Esports, la contractació dels serveis de vigilància,
salvament i socorrisme aquàtic a la piscina municipal de Moià durant la temporada d’estiu,
de juny a setembre.
Moià, a la data de la signatura electrònica

Mireia Claramunt Humet
Tècnica de l’Àrea d’Atenció a les Persones
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