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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2011, ha acordat 
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir 
la contractació, per procediment obert, del servei de prevenció i salvament a les 
platges de Canet de Mar. 
 
Simultàniament es convoca procediment obert per a l’adjudicació d’aquest 
contracte. 
 
1.  Entitat adjudicatària 
 
 a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar. 
 b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. Secció de contractació. 

c) Obtenció de documentació i informació:  
  

1. Entitat: Ajuntament de Canet de Mar 
2. Domicili c/Ample, núm. 11 
3. Localitat i Codi Postal. Canet de Mar 08360 
4. Telèfon 93 794 39 40 
5. Telefax 93 794 12 31 
6. Correu electrònic: cabrujasc@canetdemar.cat; 

canetdemar@canetdemar.cat 
7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant www.canetdemar.cat 
8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant tot el 

termini de presentació de proposicions 
 

d) Número d’expedient: 2 /2011.  
 
 
2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus de contracte: Contracte de serveis 
b) Descripció de l'objecte: prestació del servei de prevenció i salvament 

a les platges de Canet de Mar 
c) Termini d'execució: 2 anys prorrogables per 1 any més. 
 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
 
 a) Tramitació: Ordinària 
 b) Procediment: Obert  

c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 
d) Criteris d’adjudicació : 

 
Criteris avaluables de forma automàtica (88,46 %) 
 
A) Millores en la proposta econòmica, fins a un màxim de 100 punts. 

 
Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent: 

 
P = 100 x oferta més econòmica 

Oferta a valorar 
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A fi d’assegurar una correcta execució del contracte i uns nivells òptims 
de qualitat del servei contractat, es presumirà desproprocionada o 
anormalment baixa l’oferta econòmica que sobrepassi un 20 per cent de 
baixa, sobre el pressupost de licitació. En aquest cas es procedirà d’acord 
amb l’article 136 de la Llei de contractes del sector públic. 

 
B) Millores objectives en la prestació del servei, fins a un màxim de 130 
punts. 

 
Per l’augment de dotació de personal, fins a 20 punts, segons el següent 
quadre: 

 
Titulació PUNTS 

Socorrista aquàtic  4 
Socorrista bàsic  3 
Llicenciat/da en medicina  2 
Diplomat/da en infermeria  1 
Voluntari/a  0,5 

 
Per l’augment de la dotació d’infraestructures, fins a 50 punts, segons el 
següent quadre: 

 
Puntuació per unitat 

Llocs de socors  15 
Infraestructures de vigilància  10 
Infraestructures de transport aquàtic  6 
Cadira amfíbia  5 
Infraestructures de transport terrestre  4 
DEA  3 
Pal i banderes  2 

 
Per ampliació de la temporada de prestació del servei, fins a 40 punts. 

 
Cal especificar quina ampliació concreta es farà a cada temporada. 
Es valoraran més les propostes on s’ampliï el servei en dissabte, 
diumenge o festiu, enfront els dies laborables. 
Es computarà segons el següent quadre: 
 

Dies PUNTS 
Dissabte, diumenge, festiu 2 
Laborable 1 

 
Per prolongació de l’horari de prestació del servei, fins a 20 punts. 

 
Es computarà a raó de 5 punts per cada ½ hora addicional als horaris 
establerts. 

 
Criteris que depenen d’un judici de valor (11,54%) 
 
C) Millores subjectives en la prestació del servei, fins a un màxim de 30 
punts. 
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Per realitzar campanyes/activitats de conscienciació (aspectes medi 
ambientals, de prevenció, entre d’altres) entre les persones usuàries de 
les platges, fins a 10 punts. 
 
Es valorarà la memòria tècnica de les activitats/campanyes i la concreció 
de les actuacions. S’exposarà el tipus de campanya o activitat, tipus 
d’usuaris/es a qui s’adreça, mètode a utilitzar, horaris i calendari. 

 
Per millores adreçades a incrementar la seguretat a les platges, no 
incloses en el Plec, fins a 10 punts. 
 
Per qualitat de la memòria tècnica, fins a 10 punts. 
 
Es puntuarà la planificació del servei i la seva forma de prestació, els 
dispositius per a la planificació operativa i les eventuals millores ofertes 
que siguin acceptades, sense alterar el preu de licitació. 

 
4. Pressupost base de licitació:  

 
a) Import Net euros: 177.966,10 € 
b) IVA 18%: 32.033,90 € 
c) Import total euros: 210.000,00 €  

 
De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 76.1 LCSP, aquest import inclou els 
2 anys de contracte així com un any de possible pròrroga. 
 
5. Fiances: 
 

a) Provisional: No s’exigeix 
b) Definitiva: Un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

 
6. Requisits específics del contractista: 
 

a) Classificació: 
 
Grup U, subgrup 07, categoria a 
 
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional 
 

Es podrà acreditar a través de document que acrediti haver obtingut la  
corresponent classificació en el grup U-7 i en la categoria a dels articles 
37 i 38 RGLCAP. Per als empresaris no espanyols d’Estats membres de la 
Comunitat Europea serà suficient l’acreditació de la seva solvència 
econòmica i financera a través de qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 64 LCSP, i  la tècnica o professional a través de qualsevol dels 
previstos a l’article del 67.  

 
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació: 
 

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació al DOGC. 

b) Documentació a presentar: l’establerta a la clàusula VI del plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars que regiran la contractació.   



Ref: S/cc 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
Carrer Ample, núm. 11 de Canet de Mar 08360. 

 
9. Obertura de les ofertes 
 

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Domicili: Carrer Ample, 11 
c) Localitat: Canet de Mar  
d) Data: el primer dia hàbil següent al de l’acabament del període de 

presentació de proposicions. 
e) Hora: 13 h 

 
10. Despeses de publicitat 
 
Les despeses de la publicació dels anuncis, fins a un màxim de 1.000 €, seran a 
càrrec de l’adjudicatari.  
 
11. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria: 
www.canetdemar.cat. 
 
Canet de Mar, 22 de febrer de 2011  
 
L’Alcalde 
 
 
 
Joaquim Mas i Rius 


