
Ajuntament de Palma U - 2 6 "at.
Unitat emissora: ] ÀREA DE MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL
Núm. d’expedient: l 1/2020 Platges

Acord d’aprovació dels plecs per a la contractació del
Servei de Salvament, vigilància, socorrisme, seguretat i
atenció personalitzada al bany assistit a les platges de Palma
i d’inici de la seva tramitació.

04.02.02.00

Assumpte:

El departament de Medi Ambient i Benestar Animal ha elaborat el plec de prescripcions tècniques i el plec de
clàusules administratives particulars per a la contractació del Servei de Salvament, vigilància, socorrisme,
segmretat i atenció personalitzada al bany assistit a les platges de Palma. d'acord amb els requeriments del Decret
núm. 2/2005, de 14 de gener, que regula les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les
platges i zones de bany de la CAIB (BOE núm. 8 de 15—01-2005), aixi com les modificacions del mateix
realitzades pel Decret 27/2015, de 24 d“abri1 (BOIB núm. 66, de 30 d'abril de 2015), així com la Resolució núm.
897/2019 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractual d“estimació parcial del recurs interposat
contra cls plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regien la contractació,
aprovats en junta de govern de data 20 de febrer de 2019, Aleshores, cal iniciar la tramitació dels nous plecs peratendre les necessitats del servei, per dues anualitats (2 temporades de bany), prorrogables per dues més, tractant-
se d'un procediment obert, subjecte a regulació hamionitzada.

El pressupost màxim de licitació i el detall de la distribució per lots és:

Distribució per anualitats:
Any Total (IVA inclòs) Partida pressupostària

2020 90969138 14 17220 22721
2021 909.691.98 14 17220 22721
2022 909.691,98 14 17220 22721
2023 909.691,98 14 17220 22721

Lots
Any Lot 1 Total (IVA inclòs) Partida pressupostària

2020 Lot 1 765.069,62 € 14 17220 22721
2021 Lot 1 765.069,62 € 14 17220 22721
2022 Lot 1 765.069,62 € 14 17220 22721
2023 Lot 1 765.069,62 € 14 17220 22721
Any Lot 2 Total (IVA inclòs) Partida pressupostària
2020 Lot 2 144.622,36 € 14 17220 22721
2021 Lot 2 144.622,36 € 14 17220 22721
2022 Lot 2 144.622.36 € 14 17220 22721
2023 Lot 2 144.622,36 € 14 17220 22721

El lot ] es correspon al servei a desenvolupar dins l’àmbit que inclou les platges urbanes de Can Pere Antoni,
Ciutat Jardí, Cala Estància i Platja de Palma i la vigilància propera de les zones de bany de Platja i passeig del
Molinar, Es Penyó, Cala Gamba, Es Camatge i Son Caios.

El Lot 2 es correspon al servei a desenvolupar dins l’àmbit que inclou la platja urbana de Cala Major i la
vigilància propera de la zona de bany de Cala Nova i l’àmbit costaner de Punta des Grells.

Els Serveis Jurídics van emetre informe favorable en novembre de 2019 i el regidor d'econo aFIt
innovació ha emès autorització de despesa plurianual i existeix la corresponent dotació pressupost“
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Aleshores, procedeix la seva aprovació per l'òrgan competent, en aquest cas, la Junta (l\: Govern.

D“acord amb l'exposat anteriomient, la cap del Departament que subscriu és del parer que, de conformitat amb el

que estableix l"arL 127 de la Liei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, segons 1“addicció
efectuada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: l’art. 185 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de mare; les bases d'execució vigents per a 1"exeeucio d'acuest
exercici pressupostari; els decrets de batlia núm; 201713051, de 5 de juliol, d'organització dels se veis
administratius de l’Ajuntament de Palma; núm. 3000, de 26 de febrer de 2014, de delegació i de Competències del
director de la Secretaria de la Junta de Govern en altres funcionaris de l’Ajuntament i altra normativa concordant
d'aplicació, propòs a la Junta de Govern d'aquest Ajuntament que adopti el següent acord:

ACORD

PRIMER. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars per a
ia contractació dels Servei de Salvament, vigiiància, socorrisme. seguretat i atenció personalitzada al bany assistit
a les platges de Palma i 1"inici de la seva tramitació. pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per
un import màxim anual de 909.691,98 € (763.092,54 €lany + 146.599,44 €/any en concepte d’IVA), per un
període de dos anys (2 temporades de bany), prorrogables per dues més, amb càrrec a la consignació de la partida
pressupostària 14 17220 22721 MEDI AMBIENT SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME, ASSISTENCLA
AL BANY, del pressupostos dc despeses de 2020 i 2021, i prorrogable per dos anys més.

SEGON. Autoritzar i disposar 1a despesa de 909.691,98 € (21% IVA inclòs), d’acord amb la següent distribució
per anualitats, i amb detall dels lots:

Distribució per anualitats:

Any Total (IVA inclòs) Partida pressupostària
2020 909469198 14 17220 22721
2021 909.691,98 14 17220 22721
2022 909.691,98 14 17220 22721
2023 909.691,98 14 17220 22721

Lots:

Any Lot 1 Total (IVA inclòs) Partida pressupostària
2020 Lot l 765.069,62 € 14 17220 22721
2021 Lot 1 765.069,62 € 14 17220 22721
2022 Lot 1 765.069,62 € 14 17220 22721
2023 Lot 1 765.069,62 € 14 17220 22721
Any Lot 2 Total (IVA inclòs) Partida pressupostària
2020 Lot 2 144.622,36€ 14 17220 22721
2021 Lot 2 144.622,36 € 14 17220 22721
2022 Lot 2 144.622,36€ 14 17220 22721
2023 Lot 2 144.622,36€ 14 17220 22721
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TERCER. Sotmetre a infomació pública els esmentats plecs i trametre l'expedient al Servei de Contractació
per centinuar amb la seva tramitació.

Palma, 28 de novembre de 2019

[fran i Cirer Oliver
Assabentat i conforme
El regidm“ de Medi Ambient i Benestar Animal
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