Núm. de Decret i Data:
2021DECR000123 11/06/2021

Expedient núm.: X2021000125 - X2021000125

DECRET
ADJUDICACIÓ CONTRACTE SALVAMENT PLATGES (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.
10. En data de 10 de juny de 2021, l’Alcalde-president dictà decret d’Alcaldia
122/2021, en base a tots els antecedents que obren a l’expedient, amb què
es van excloure/admetre licitadors en el procediment de contractació i es
requerí a la primera empresa seleccionada, 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 10 dies hàbils presenti la
documentació establerta al PCAP (clàusula 15ª). Es notificà a l’esmentada
empresa el requeriment en Registre de Sortida S2021000649, de 10 de juny
de 2021.
11. En data de 10 de juny de 2021, l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics SL
(NIF B62137252), domiciliada al carrer Joan de la Cierva, 8, de Vilassar de
Dalt (Barcelona), empresa proposada com a adjudicatària del servei, en
contestació al requeriment de documentació que estableix la clàusula 15ª
del PCAP que regeix la licitació, presenta la referida documentació
(Registres d’entrada E2021001998 i E2021001999), que consten a
l’expedient.
12. En data d’11 de juny de 2021, la Secretària-Interventora accidental, emet
informe 1/2021 de fiscalització prèvia en fase AD, que consta a l’expedient i
que és de conformitat.
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 antecedents i els documents que obren a l’expedient, i d’acord
amb el que estableixen les clàusules 16ª i 17ª del PCAP que regeix 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, amb el present decret

RESOLC
Primer.- ADJUDICAR a Pro-Activa Serveis Aquàtics SL (NIF B62137252),
domiciliada al carrer Joan de la Cierva, 8, de Vilassar de Dalt (Barcelona) el
contracte de 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, per un preu total de 157.351,05 € IVA inclòs
(130.042,19€, més el 21% d’IVA que és d’un import de 27.308,86 € IVA),
d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i amb les condicions que figuren en la seva oferta, descrites aquestes
últimes en l’informe de l’enginyer tècnic assessor municipal V15/2021, de data
8 de juny de 2021:
“(...)
Valoració total dels apartats establerts en Plec de Condicions Econòmiques
Administratives i Jurídiques

-

Taula de valoració de la totalitat dels criteris de la licitació
Criteris qualitatius, ambientals, socials i/o d’innovació

Criteris

Projecte

prestació de

econòmics

servei

Licitador
Puntuaci Torre
Oferta

de Total

ó

vigiláncia

Max.

de Puntuació 20 Activitats
punts

Puntuació

de formació Max.

40

punts

punts

Certificat

Puntuació

Certificat

Puntuació 2,5 Puntuació

Puntuació

5 UNE-EN-

2,5 punts

UNE-EN-

punts

Max.

Max. 30 punts

100

punts

ISO

ISO

9001

9001

PROACTIVA
SERVEIS

130.042,19

40

SI

20

3

5

SI

2,5

SI

2,5

22,5

92,5

AQUÀTIC
S
S.L.

Informe:
- D’acord l’establert en l’acta ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A
L’OBERTURA DEL SOBRE B de 4 de juny de 2021 Respecte del licitador SAMU/
Salvador Cedran Collado, amb DNI XXXXX098C, la mesa ACORDA elevar a l’òrgan
de contractació la seva EXCLUSIÓ en no haver presentat la documentació requerida
per la mesa. Per tant no s’avalua la seva proposta.
- La puntuació total del sobre B i C de PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. és de
92,5 punts.
- Es proposa la contractació de PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. com a
licitador amb major puntuació i únic que ha complerts els requisits establerts en Plec

de Condicions Econòmiques Administratives i Jurídiques amb una oferta econòmica
de130.042,19 € i un cost total del servei de 157.351,05€ IVA inclòs.
- Tot i no ser puntuables s’ha de preveure el compliment de les millores
complementaries ofertades per PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.:
DETALL I RESUM DE LES MILLORES PROPOSADES PER

o

AL SERVEI
o
o
o
o
o

o
o

Resum de les millores proposades a incorporar al servei de
salvament i socorrisme de les platges de Sant Pere Pescador :
Incorporació de Director tècnic.
Incorporació de tècnic en logística i mecànic nàutic.
Incorporació a les tasques de muntatge prèvies a obertura de
la Coordinadora i el/la seu/seva segon/na.
Ampliació de recursos humans i materials en cas
d’emergències, tant en temporada, com fora de la temporada així com dins i fora de
l’horari de servei.
Maletí de Coordinació amb material sanitari avançat.
Ordinador per la coordinació del servei.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cartells de perill per senyalització de riscos específics.
Carro de varada per la moto d’aigua de rescat.
Cartells INFO PLATJA i INFO COVID.
Cartells informatius de perills relatius al bany (peix aranya, corrents de
retorns etc.)
Proposta de retolació del lloc de socors.
Inici de la temporada el dia 5 de juny de 2021.
Incorporació d’1 socorrista aquàtic/a més, durant el mes de juny.
Registre de personal i quadrant mitjançant plataforma digital pròpia.
Plataforma digital de bases de dades per a itinerari d’accés a l’empresa.
Aportació de mitjans materials i personals per a les proves d’avaluació
del personal.
Garantia de realitzar contractes indefinits en qualsevol nova
incorporació a l’equip de treball.
Assegurança RC de 3.000.000 d’euros.
Plataforma i Intranet amb dades, amb accés exclusiu per a l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador.
Incorporació del quadre Indicador de Qualitat setmanal.
Informació sobre l’aforament a les platges mitjançant aplicació
informàtica.
Plataforma de gestió de reserves per al servei de bany assistit.
Protocol d’actuació en entorn de COVID-19.

Segon.- DISPOSAR la despesa corresponent d'acord amb l'informe de
fiscalització en fase AD, emès per la Intervenció.
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

21 312 22701

157351,05€ (IVA INCLÒS)

COMUNICANT la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
Tercer.- PUBLICAR anunci d'adjudicació en el perfil del contractant en el
termini de 15 dies.
Quart.- DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Lourdes Moret
Guillamet, tècnica de la Corporació.
Cinquè.- NOTIFICAR l'adjudicació als licitadors que no han resultat
adjudicataris.
Sisè.- NOTIFICAR a Pro-Activa Serveis Aquàtics SL (NIF B62137252),
domiciliada al carrer Joan de la Cierva, 8, de Vilassar de Dalt (Barcelona),

adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-la per a la signatura del
contracte.
Setè.- PUBLICAR anunci de formalització del contracte en el Perfil de
contractant en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del
contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vuitè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre
el Valor Afegit.
Document signat electrònicament.

