Núm. de Decret i Data:
2021DECR000122 10/06/2021

Expedient núm.: X2021000125 - X2021000125

DECRET
EXCLUSIÓ, ADMISSIÓ A LICITACIÓ I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ
S.SOCORRISME PLATGES 2021 (EXP X2021000125).
Antecedents
1. Per decret d’Alcaldia 87/2021, de data 7 de maig de 2021, es va aprovar
l’expedient administratiu i s’ordenà l’obertura del procediment obert,
tramitació ordinària de contractació dels Serveis preventius de seguretat,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Pere Pescador i
desembocadura del riu Fluvià per a la temporada de bany 2021, quin Valor
Estimat del Contracte és de 131.355,75€ (no inclou I.V.A.). A la mateixa
sessió es van aprovar, entre d’altres, els corresponents Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) i Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)
a regir en la licitació.
2. Publicitada la referida licitació a la Plataforma electrònica de Serveis de
Contractació Pública (PSCP), finalitzà el període de presentació de
proposicions per licitar en la referida contractació de serveis el dia 24 de
maig de 2021.
Van presentar-se a la licitació per mitjà de l’eina de contractació Sobre
digital de la plataforma PSCP, durant el període concedit, les empreses
següents:
a. Pro-Activa Serveis Aquàtics SL (NIF B62137252)
b. SAMU/Salvador Cedran Collado (DNI XXXXX098C)
3. En data de 25 de maig de 2021, es va constituir la Mesa de Contractació,
per tal de procedir a l’obertura dels sobres A de les empreses presentades.
Consta a l’expedient la corresponent acta.
En el referit acte, la mesa de contractació va acordar requerir als licitadors
esmenes i/o aclariments en relació amb la documentació presentada en el
sobre A.
-

Requeriment a Pro-activa Serveis Aquàtics, S.L., amb NIF B62137252,
requeriment amb Notificació electrònica e-notum S2021000617, de 31
de maig de 2021, consta acceptada la notificació per part del
representant legal de l’empresa en data de 31 de maig de 2021 a les
10:18:11hores.

-

Requeriment a SAMU/ Salvador Cedran Collado, amb DNI XXXXX098C,
requeriment amb Notificació electrònica e-Notum S2021000615, de 28
de maig de 2021, consta acceptada la notificació per part del
representant legal de l’empresa en data de 28 de maig de 2021 a les
14:27:29 hores.

4. Segons consta en el Registre d’entrada de la seu electrònica de la
Corporació, entre els dies 31 de maig de 2021 i 4 de juny (ambdós
inclosos), període atorgat per la Mesa de Contractació per tal que els
licitadors presentats a la licitació, Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L., amb
NIF B62137252 i de SAMU/ Salvador Cedran Collado, amb DNI
XXXXX098C, presentessin les esmenes/completessin les omissions en
relació a documents requerits a contenir al sobre A, i requerits per la Mesa,
acudiren al requeriment:
- Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L., amb NIF B62137252:

Sí

Registre Entrada E2021001837, de 31 de maig.
-SAMU/ Salvador Cedran Collado, amb DNI XXXXX098C:

No

5. En data de 4 de juny de 2021, es reuní la Mesa de Contractació acordant,
en primer lloc, proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de l’empresa
Samu/Salvador Cedran Collado, atès que no va acudir al requeriment de la
mesa, d’esemena i/o aclariment de documentació del sobre A presentat; en
segon lloc, proposar a l’òrgan de contractació l’admissió a la licitació de ProActiva Serveis Aquàtics SL (NIF B62137252), domiciliada al carrer Joan de
la Cierva, 8, de Vilassar de Dalt (Barcelona); i finalment, la Mesa procedí a
l’obertura del sobre B de l’única empresa admesa a la licitació sol.licitant
informe a l’enginyer tècnic assessor municipal en relació a la proposta
efectuada per Pro-Activa Serveis Aquàtics SL per tal, entre d’altres, verificar
que aquesta proposta no incorregués en baixa temerària.
6. Consta a l’expedient informe V14/2021 subscrit per l’enginyer tècnic
assessor municipal de data 7 de juny de 2021.
7. En data de 7 de juny de 2021, es reuní novament la Mesa de Contractació
per presentar l’informe V14/2021 subscrit en data de 7 de juny de 2021 per
l’enginyer tècnic assessor municipal, i per a procedir a l’obertura del sobre
C. Consta a l’acta de la sessió de la mesa, que aquesta va sol.licitar informe
a l’enginyer tècnic assessor municipal en relació amb la documentació del
sobre C presentat per Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L., amb NIF
B62137252.
8. Consta a l’expedient informe V15/2021 subscrit per l’enginyer tècnic
assessor municipal de data 8 de juny de 2021.
9. En data de 9 de juny de 2021, es reuneix la Mesa a l’objecte de tenir
coneixement del contingut de l’informe núm. V15/2021, de 8 de juny de

2021, emès per a l’enginyer tècnic assessor municipal i, si s’escau,
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte, previ
requeriment a l’empresa proposada, de presentació de la documentació
exigida als PCAP, en el seu punt 15è.
Fonaments de dret
 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).
 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.
 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
(Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009,
de 8 de maig).
D’acord amb els documents que obren a l’expedient i amb el contingut de les
actes de la Mesa de contractació de dates 25 de maig de 2021, de 4, 7 i 9 de
juny de 2021 i en relació amb el contingut dels informes emesos per l’enginyer
tècnic assessor municipal,
RESOLC
Primer.- EXCLOURE de la licitació per a la contractació dels Serveis
preventius de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de
Sant Pere Pescador i desembocadura del riu Fluvià per a la temporada de bany
2021 a SAMU/Salvador Cedran Collado (DNI XXXXX098C), atès que no va
subsanar, el licitador, les esemenes/omissions en relació a la documentació a
contenir al sobre A en el termini concedit per la Mesa de contractació en sessió
de 25 de maig de 2021 i requerides en Registre de Sortida S2021000615, de
28 de maig de 2021, quin requeriment consta acceptat per part del representant
legal en data de 28 de maig de 2021, a les 14:27:29 hores.
Els documents, doncs, que es relacionen a continuación i requerits per la Mesa
que no varen ser finalment aportats pel licitador són:
“
- Declaració responsable i el DEUC degudament signats.
- Complimentar degudament el DEUC, Part IV: Criteris de selecció,
apartat B: Solvència econòmica i financera, punt 5), pàgina 20, doncs no
s’especifica l’import concret en la mateixa forma que ho estableix la

clàusula 9, punt primer de l’apartat de Solvència econòmica i financera
del plec de clàusules administratives particulars.
-Justificar estar degudament inscrit en el registre electrònic RELI, doncs
comprovada aquesta circumstància per la Mesa en l’aplicatiu, en aquest es
manifesta que “no està inscrit o bé està en procés d’inscripció”; per tant,
caldrà presentar la corresponent sol·licitud d’inscripció i la documentació
presentada a tal efecte.
-Cal acreditar que en el moment de presentar l’oferta, el licitador complia els
requisits de capacitat i solvència establerts en els Plecs.
Es requereix la presentació documental en relació amb la declaració censal
a Agència Tributària model 036, així com l’alta a la Seguretat Social, tant
d’autònom com d’empresari.
“
Segon.- ADMETRE en la licitació referida a Pro-Activa Serveis Aquàtics SL ,
NIF B62137252 segons acords de la Mesa de contractació de data 9 de juny de
2021.
Tercer.- CLASSIFICAR per ordre decreixent les proposicions admeses:
Pro-Activa Serveis Aquàtics SL , NIF B62137252
Quart- REQUERIR a Pro-Activa Serveis Aquàtics SL, NIF B62137252,
domiciliada al carrer Joan de la Cierva, 8, de Vilassar de Dalt (Barcelona)
perquè en el termini de deu dies hàbils, i d’acord amb el que prescriuen les
Clàusules 15ª PCAP aporti:
o
o
o
o
o

o
o

Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas.
Acreditació de la solvència econòmica financera, i tècnica
professional
Participació o no en grup empresarial.
Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social i amb l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, llevat que s’hagi
autoritzat la seva consulta a l’Ajuntament.
Acreditar estar al corrent del pagament de l’IAE (Si l’empresa és subjecte
passiu de l’IAE i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost,
acompanyat d’una declaració responsable de no trobar-se de baixa en la
matrícula de l’impost).
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
Document acreditatiu de l’existència d’una Pòlissa d'assegurances de
Responsabilitat Civil i rebut acreditatiu de la seva vigència, que cobreixi el
risc de la responsabilitat civil com a conseqüència de la prestació d'aquest
servei. Els imports mínims per sinistre s’estableixen en 1.200.000,00 € per

sinistre i any, amb un sublímit per víctima de 600.000,00 €, sense que
aquesta quantitat quedi limitada en quant el nombre de sinistres i, en
qualsevol cas amb clàusula de reposició de prima.
o Compromís d’abonar les despeses de l’anunci d’adjudicació.
o Compromís de sotmetre’s per a la resolució de totes les controvèrsies o
incidències que de manera directa o indirecta puguin derivar-se de
l’execució del contracte als jutjats del contenciós administratiu amb
jurisdicció a Girona i amb renúncia al fur jurisdiccional que correspongui al
licitador.
o En empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran
de presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de
constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la
persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció.
tot això sens detriment que algun dels referits documents, se’n trobi exempta la
seva presentació per constar ja al certificat emès pel del R.E.L.I
ADVERTINT al licitador Pro-Activa Serveis Aquàtics SL , NIF B62137252, que
de no donar compliment a l’esmentat requeriment en el termini atorgat,
s’entendrà que ha retirat la seva oferta, constituint aquest fet en cas de
concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar, així
com de la imposició de penalitats, si s’escaigués.
Cinquè.- NOTIFICAR l’acord a les empreses licitadores per l’e-notum i
PUBLICAR l’acord al perfil del contractant municipal.

Document signat electrònicament.

