
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

1424/2018 Junta de Govern Local

 

Carmen Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETARIA D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 29 / de juny / 2018 s’adoptà l’acord següent:

Pròrroga i modificació del contracte de serveis de socorrisme i monitoratge 
d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de 
Badia del Vallès, COMAC ESPORTS I LLEURE SL (Expedient 1424/2018)

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 1424/2018, relatiu a la pròrroga i modificació del contracte de 
serveis  de  socorrisme  i  monitoratge  d'activitats  aquàtiques  i  terrestres  de  les 
instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès.
 
II. Relació de Fets.
1. Per Provisió d'Alcaldia de data 12 de juny de 2018, es va iniciar l'expedient  
de pròrroga i modificació de la vigència del contracte de serveis de socorrisme i 
monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives 
municipals  de  Badia  del  Vallès,  arran de l'informe tècnic,  de  igual  data,  del 
responsable del contracte i del servei d’esports.
 
2. Aquest contracte administratiu de serveis va ser adjudicat per acord de Junta 
de Govern Local, de data 27 de maig de 2016, per un preu net de 222.552,83 
euros nets anys i es va formalitzar amb l'adjudicatària, COMAC ESPORTS I 
LLEURE SL, en data 01 de juliol de 2016, essent  aquesta data la d’inici del 
contracte i la seva duració de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga en els termes 
definits al contracte, fins a un màxim de quatre anys de vigència.
 
3. Instruït l'expedient, hi consta el consentiment de l'empresa contractista i han 
estat emès els informes tècnics, econòmics i jurídics procedents. 
 
III. Fonaments de dret.
1r. La clàusula tercera d'aquest contracte, així com la clàusula 5.1 del Plec de 
clàusules administratives particulars, disposen que "la durada del contracte de  
serveis serà dos anys, i podrà prorrogar-se, per mutu acord de les parts, per  
dos anys mes, fins a un màxim de quatre any, mitjançant resolució expressa, a  
proposta del responsable del contracte i consentiment del contractista, amb un  
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més abans, com a mínim, de la finalització de la vigència inicial o de les seves  
pròrrogues."
 
2n. El contracte incorpora causes previstes i específiques de modificació a més 
d’allò previst a l’article 107 del TRLCSP. En concret, la clàusula vintena, al seu 
apartat 2, lletra a), preveu la causa de «la necessitat d’ampliar i reduir serveis o  
prestacions contractades, motivada per l’augment o reducció de demanda dels  
serveis, que haurà d’acreditar-se a l’expedient», sense que en aquest supòsit la 
modificació pugui  «superar el 10 per cent del preu del contracte»,  i a l’apartat 
tercer  es  disposa  que  les  modificacions  «no  podran  alterar  les  condicions  
essencials  del  contracte  i  hauran  de  limitar-se  a  introduir  les  variacions  
estrictament  indispensables.  L’acord  d’aprovació  de  la  modificació  requerirà  
audiència prèvia del contractista, informe del responsable del contracte, s’haurà  
de formalitzar en document administratiu i serà obligatòria pel contractista.»
 
3r. D'acord amb l'informe tècnic del responsable del contracte,  la pròrroga i la 
modificació del contracte són necessàries, viables i justificades. La primera, per 
a  «continuar  la  prestació  d'aquest  contracte  de  serveis,  en  atenció  a 
desenvolupar  les  activitats  d’esport  programades,  amb  els  monitoratge  i 
socorristes  exigibles  legal  i  reglamentàriament,  dins  els  objectius  i  finalitats 
socials dels programes de l’Àrea de Presidència.» La segona, la modificació, 
com a conseqüència d’un «augment d'usuaris d'un perfil molt més exigent, que 
demanda més varietat i nombre de sessions, creant per moments, aforaments 
que superen l'establert per a les activitats», i de què, d’altra banda «s'assumeix 
dins  del  contracte  la  gimnàstica  de  la  gent  gran  que  realitzava  personal 
municipal que s'ha jubilat i per tant, no disposem de mitjans propis per donar 
continuïtat a aquesta activitat.»
 
4t. L’objecte, naturalesa i increment del preu per a la modificació. La modificació 
no afecta a cap condició essencial del contracte, sinó a la freqüència i nombre 
d’hores  contractades  inicialment  i  compromet  un  import  total  de  42.059,16 
euros, pels dos anys prorrogats, de tal forma que el preu anual net del contracte 
amb la modificació resulta de 243.582,41 euros, és a dir un percentatge de 9,45 
% sobre el preu inicial i amb un total de compromís pels dos anys de pròrroga 
de 487.164.82 euros nets, en els termes que es detallen a continuació:
 
Activitats  afegides  en 
la modificació 

Quantitat 
Hores

Import IVA (21%) TOTAL amb
IVA

Zum-Badia 619,2 13.496,34€ 2.834,23€ 16.330,57€

Pilates 412.8 8.854,56€ 1.859,45€ 10.714,01€

Gimnàstica gent gran 412.8 8.854,56€ 1.859,45€ 10.714,01€

Fitness Jove 516 11.068,2€ 2.324,32€ 13.392,52€

Total 1.960,8 42.059,16€ 8.832,42€ 50.891,58€
 
5è. Igualment  s’informa motivadament  pel  responsable  del  contracte  que  el 
contracte no té revisió de preus, d'acord amb la clàusula setzena del contracte, 
sense perjudici de l’esmentat augment de la modificació, i que no és necessària 
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l'ampliació de la garantia definitiva. 
 
6è. D'acord amb el contracte esmentat i d'acord amb els principis, regim jurídic i 
procediment de la duració i pròrroga dels contractes administratius de serveis 
disposats pels articles 23, 106, 303 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic; i de amb el que disposen les disposicions addicional segona i transitòria 
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, contractes del sector públic i de 
conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia 
número 52/2018, de 23 de gener. 
 

S’ACORDA:
 
Primer. Acordar  la  pròrroga  del  contracte  administratiu  de  serveis  de 
socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions 
esportives municipals de Badia del Vallès per un termini de 2 anys i aprovar la 
modificació  del  contracte  definida  als  fonaments  de  drets  segon  a  quart 
d'aquest acord. Ambdues coses amb efectes a partir del dia 01 de juliol de 2018 
i amb un preu del contracte, inclosa la modificació, de  243.582,41 euros nets 
anuals.
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 121.791,21 euros nets, amb un IVA 
de  25.576,15 euros,  corresponent  al  preu  del  contracte  prorrogat  amb  la 
modificació esmentada fins a 31 de desembre de 2018, amb càrrec a la partida 
pressupostària 0501.3421.22799, i  amb el compromís de dotar el pressupost 
municipal  dels  exercicis  successius  amb  la  consignació  pressupostària 
adequada i suficient per a fer front la contractació. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la 
per a la formalització de la pròrroga i modificació del contracte que tindrà lloc 
dins del cinc dies següents a la notificació.
 
Quart. Facultar l'alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord.
 
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: a) 
Publicar aquest acord de pròrroga amb la modificació al Perfil del Contractant; 
b) Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes 
del  Sector  Públic;  i  c)  Trametre  a  la  Sindicatura  de  Comptes  una  còpia 
certificada del document en què s’hagi formalitzat la pròrroga del contracte.
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb  el  vist  i  plau  de  l'Alcaldessa,  amb  l'excepció  prevista  en  l'article  206  del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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