AJUNTAMENT DE BERGA

ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE ADMINISTRATIU DELS SERVEIS NECESSARIS PER A L’OBERTURA DE LES PISCINES
MUNICIPALS D’ESTIU DE LA ZONA ESPORTIVA TONI SABATA.

De conformitat amb l’acord d’Alcaldia de 5 de maig de 2021, mitjançant aquest anunci s’efectua
convocatòria per a l’adjudicació del contracte d’acord amb les següents dades:
1. Entitat adjudicadora
Nom:
Ajuntament de Berga
Direcció i codi NUTS:
Plaça Sant Pere, nº 1 08600 Berga (ES511)
Dependència que tramita l’expedient: Contractació i Àrea d’esports
Tipus de poder adjudicador:
Administració Pública
Núm. de telèfon i fax:
93.821.43.33 – 93.821.17.87
Direcció electrònica:
contractacio@ajberga.cat
Pàgina web:
www.ajberga.cat
Número d’expedient:
SEC Contract. admin. – Serveis 2021/1
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2. Descripció de la licitació; quadre de característiques
A. Objecte
Descripció: És objecte del present plec la contractació dels serveis relacionats amb la piscina
municipal d’estiu, en concret el servei de consergeria i el servei de vigilància, salvament i socorrisme
aquàtic per una durada de quatre anys, afavorint, mitjançant la present contractació, la inserció
laboral de joves en atur i la igualtat de dones i homes.
El servei vigilància, salvament i socorrisme aquàtic, així com el servei de consergeria es portarà a
terme de dilluns a diumenge durant 10 hores diàries amb un total de 77 dies a la temporada, sumant
un total d’hores d’obertura de 770 (sens perjudici del que estableix específicament el plec de
prescripcions tècniques).

Lots: Sí (sense límit, l’adjudicatari pot presentar oferta en els dos lots i ser adjudicatari pel nombre
màxim de lots previstos).

LOT
1
2

Prestacions
Serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic, així com
l’assistència en primers auxilis bàsics.
Serveis de Consergeria, control d’accés i venda d’entrades

Sens perjudici del que estableixen el plec de clàusules tècniques;

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

542200fdb9c24a5083271084da52c715001

Url de validació

https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

PBL per LOT
113.063,90€
(IVA Inclòs)
54.315,01€
(IVA Inclòs)
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A. LOT 1. Serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic
- Realitzar el servei de vigilància, salvament i socorrisme diàriament per dos tècnics
titulats i com a mínim un amb possessió del certificat DEA vigent.
- Coordinació amb la resta de personal assignat a desenvolupar tasques dins del mateix
equipament per a garantir el correcte funcionament de les instal·lacions.
- Les altres funcions i tasques mes especifiques d’organització del servei es definiran al
Plec de Clàusules Tècniques.
B. LOT 2. Serveis de consergeria
- Atenció al públic, control d’accés i d’aforament de les instal·lacions a través dels
sistemes corresponents establerts en els Plecs de clàusules Tècniques.
- Atenció i gestió de les taquilles i venda d’entrades.
- Coordinació amb la resta de personal assignat a desenvolupar tasques dins del mateix
equipament per a garantir el correcte funcionament de les instal·lacions.
- Les altres funcions i tasques mes especifiques d’organització del servei es definiran
al Plec de Clàusules Tècniques.
Codis CPV:

CODI CPV: 92000000-1 – Serveis d’esbarjo, culturals i esportius
CODI CPV: 92600000-7 – Serveis esportius
CODI CPV: 92620000-3 – Serveis relacionats amb els esports
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B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
D’acord amb el previst als articles 99, 100 i concordants de la LCSP el pressupost de licitació del
contracte és adequat als preus de mercat i s’ha desglossat en els costos directes, indirectes i altres
eventuals que s’estableixen a continuació.
S’ha pres de referència salarial el que determina la RESOLUCIÓ TSF/1577/2018,de 12 de juny, per

la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades
que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure (codi de conveni
núm. 79001905012002).
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost base del contracte per al LOT 1 i
LOT 2 ha estat el següent:
LOT 1. Serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic
Estimació cost anual:

Costos directes
Grup professional 3 (socorrista)
Cost SS empresa grup 3 (tècnic)35% sobre total cost
personal x 2
TOTAL COSTOS DIRECTES

Núm.
Efectius

Preu
hora
CONVENI

Hores
de
servei

Preu Total
hores de
servei

2

8,67

770,00

13.351,80

0,35

8,67

4.673,13

4.673,13
18.024,93
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Costos indirectes
Despeses generals d'empresa i indirectes (20%):
Epis, prevenció de riscos, assegurances, roba,
gestoria, substitucions, etc..

3.604,99

TOTAL COSTOS INDIRECTE

3.604,99

TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES

21.629,92

8% BENEFICI INDUSTRIAL

1.730,39

TOTAL PRESSUPOST NET IVA EXCLÒS

23.360,31

21% IVA:
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ IVA
INCLÒS

4.905,66
28.265,97

LOT 2. Serveis de consergeria
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Estimació cost anual:

Costos directes
Grup professional 5 (control d'accés)
Cost SS empresa grup 5 (control accés) 35% sobre
total cost personal

Núm.
Efectius

Preu
hora
CONVENI

Hores
de
servei

Preu Total
hores de
servei

1

8,33

770,00

6.414,10

0,35

8,33

2.244,94

2.244,94

TOTAL COSTOS DIRECTES
Costos indirectes
Despeses generals d'empresa i indirectes (20%):
Epis, prevenció de riscos, assegurances, roba,
gestoria, substitucions, etc..

8.659,04

TOTAL COSTOS INDIRECTE

1.731,81

TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES
8% BENEFICI INDUSTRIAL
TOTAL PRESSUPOST NET IVA EXCLÒS
21% IVA:
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ IVA
INCLÒS

1.731,81
10.390,84
831,27
11.222,11
2.356,64
13.578,75

El preu/hora socorrista i consergeria i taquillatge sumat els costos quedaria de la següent manera:
Preu/hora
Total Hores
Preu
IVA exclòs
Temporada
IVA exclòs
Socorrista (Grup3)
15,17€
1540
23.360,31€
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Taquilla (Grup5)
TOTAL

14,57€

770

11.222,11€
34.582,42€

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE TOTAL LOT 1 i 2
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ LOT1
ESTIMACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE LOT1
Pròrrogues Lot 1 (no se'n preveuen)
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ LOT2
ESTIMACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE LOT2
Pròrrogues Lot 2 (no se'n preveuen)
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE TOTAL LOT 1 i 2

Concepte
93.441,24
9.344,12
0
44.888,44
4.488,84
0
152.162,64
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B3. Pressupost base de licitació:
Pressupost base de la licitació LOT 1 (2021,2022,2023,2024):
Despeses directes estimades per a realitzar les prestacions: 72.099,72€
Despeses indirectes estimades per a realitzar les prestacions: 14.419,94
Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner: 8%
Total pressupost net iva exclòs:93.441,24€
Tipus IVA: 21%
Import IVA: 19.622,66€
Total pressupost base licitació iva inclòs: 113.063,90€
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el LOT 1 del
contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
Pressupost base de la licitació LOT 2 (2021,2022,2023,2024):
Despeses directes estimades per a realitzar les prestacions: 34.636,14€
Despeses indirectes estimades per a realitzar les prestacions: 6.927,23€
Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner: 8%
Total pressupost net iva exclòs: 44.888,44€
Tipus IVA: 21%
Import IVA: 9.426,57€
Total pressupost base licitació iva inclòs: 54.315,01€
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el LOT 2 del
contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
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C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: 920210000842 Lot 1 i 920210000843 Lot 2
Any

Mesos

Lot 1
2021
Lot 2
2021

Econòmic

Programa Orgànic

Import net

3

22799

34210

12

23.360,31 €

%
IVA
21%

3

22799

34210

12

11.222,11

21%

Import total

Import
IVA
4.905,66€

Import
total
28.265,97€

2.356,64

13.578,75

41.844,73 €

C2. Expedient d’abast plurianual: SI
Per als exercicis successius, la despesa corresponent anirà amb càrrec als pressupostos i aplicacions
pressupostàries que es determinin.
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D. Termini de durada del contracte
Termini de durada:
4 anys
Possibilitat de pròrrogues i termini: no
E. Variants
No:

X

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació:
Procediment d’adjudicació:
Presentació d’ofertes mitjançant
eina de Sobre Digital:
Termini de presentació d’ofertes:

urgent – art.119 LCSP
procediment obert
Sí
8 dies

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
1.- Solvència econòmica i financera LOT 1 i LOT 2:


Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels
tres últims disponibles en funció de la constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació
de les ofertes per un import igual o superior al que exigeixen l’anunci de licitació i els plecs del
contracte. El volum de negocis mínim anual exigit no ha d’excedir una vegada i mitja el valor estimat
del contracte. (L’acreditació documental s’ha d’efectuar mitjançant els comptes anuals i declaració de

l’empresari en què indiqui el volum de negocis global de l’empresa o bé fer constar la inscripció al
RELI o ROLECE).
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Assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura de RC equivalent a 600.000,00 euros
per sinistre i 300.000€ de capital assegurat per víctima.
(En el seu efecte s’hi acreditarà amb certificat expedit per l’assegurador, on constin els imports, riscos
assegurats i data de venciment, i l’aportació del document de compromís vinculant de subscripció,
pròrroga o renovació de l’assegurança que , en tot cas, garanteixi la seva vigència i cobertura durant
tota la vigència del contracte).

2.- Solvència tècnica i professional:
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LOT 1. Serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic
-

Els licitadors hauran d’haver executat una relació dels principals serveis o treballs realitzats
d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels 3
darrers anys.
(S’acreditarà mitjançant una relació on s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Els
serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats pe l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyat dels documents que puguin acreditar la realització del servei).

-

Tot el personal destinat a desenvolupar les tasques de vigilància, salvament i socorrisme
aquàtic, haurà d’acreditar estar en possessió de la titulació legalment exigida d’acord amb la
normativa vigent del moment per a l’exercici de la seva activitat, que haurà d’estar vigent
durant tot el període d’execució del contracte (també curs DEA d’un socorrista). Així mateix,
hauran d’estar inscrits al Registre Oficial de Professionals.
(S’acreditarà mitjançant les titulacions del personal que presti els serveis de vigilància, salvament i
socorrisme aquàtic que s’adscriurà al contracte).

-

Declaració del material i equip tècnic del què es disposa per l’execució del contracte.
(En el seu efecte s’acreditarà mitjançant la declaració responsable justificant la possessió del material
i del bon estat que s’adscriurà en el contracte)

LOT 2. Serveis de consergeria
-

Els licitadors hauran d’haver executat una relació dels principals serveis o treballs realitzats
d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels 3
darrers anys.
(S’acreditarà mitjançant una relació on s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Els
serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats pe l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyat dels documents que puguin acreditar la realització del servei).

-

El personal que estigui destinat al control d’accés i taquillatge haurà de disposar com a mínim,
del Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent
(En els seu efecte s’acreditarà mitjançant la presentació dels certificat de titulació exigida).

G2. Classificació empresarial:
Categoria:
Grup:

1
MiL
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Subgrup:

2i6

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
Sí
(s’escriurà el material necessari i l’ofert per cada licitador segons criteris d’adjudicació, així com el
personal LOT 1 i aquell que s’ofereixi per cada licitador segons criteris d’adjudicació).
H. Criteris d’adjudicació
Criteris:
automàtics
Ponderació/puntuació: 100 punts
Conforme el que estableix l’article 145 de la LCSP els criteris d’adjudicació del contracte es basaran en
la pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor qualitat preu que s’avaluarà en relació a criteris
econòmics i qualitatius.
Els criteris d’adjudicació per al LOT 1 estan repartits amb 100 punts, tots ells de caràcter automàtic.
S’atorguen 30 punts al preu (criteri econòmic), 45 punts repartits en criteris qualitatius i 25 punts
repartits en criteris socials.
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Els criteris d’adjudicació per al LOT 2 estan repartits amb 100 punts, tots ells de caràcter automàtic.
S’atorguen 45 punts al preu (criteri econòmic), 30 punts repartits en criteris qualitatius i 25 punts
repartits en criteris socials.
L’oferta del licitador haurà de sumar, almenys 50 punts, sent el resultat de la suma dels criteris
econòmics, qualitatius i socials.
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ
LOT 1. Serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic
A) Criteris de valoració econòmic (fins a 30 punts).
a.1) Avaluació de la proposta econòmica (fins a 30 punts)
Pr = (OM·PMO)/OFP
Pr = Puntuació resultant
OM = Oferta presentada mes avantatjosa econòmicament
PMO = Puntuació màxima a obtenir (30 punts)
OFP = Oferta econòmica presentada

B) Criteris de valoració relacionats amb la qualitat del servei (fins a 45 punts).
b.1) Aportació de material (fins a 10 punts)
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Material
Oxigenoteràpia
Cànules de Güecel
Mascaretes per RCP
Transmissors-receptors (walkie-talkies)

Punts
4
2
2
2

* Per a la seva justificació caldrà presentar una declaració de responsable conforme l’empresa adjudicatària
es compromet a aportar el material que ha presentat en l’oferta i adscriure’l en el contracte.
* El material que s’ofereixi formarà part dels mitjans materials adscrits en el contracte.

b.2) Distància en km de la base de la empresa licitadora fins a les instal·lacions (fins a
10 punts):
Distància en Km
0 a 120 km
120 a 200 km
Més de 200 km

Punts
10
5
2

*En aquest criteri és quantificaran els km des de l’adreça de l’equipament fins a la seu social de la empresa.
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b.3) Avaluació pel número de socorristes del servei que disposin del curs DEA. (fins a
15 punts).
Augment nombre socorristes assignats que disposin del curs DEA (fins a 15 punts).
L’empresa adjudicatària ha de garantir que en tot moment un dels socorristes destinats al servei
disposi del DEA actualitzat. No obstant això, amb aquest criteri es pretén millorar encara més la
seguretat dels usuaris de la piscina municipal. Si els dos socorristes que han de cobrir el servei
disposen del curs DEA actualitzat, el licitador obtindrà 15 punts. Si tan sols el disposa un dels
socorristes, el licitador obtindrà 0 punts.
* Per a la seva justificació caldrà presentar el certificat vigent d’haver superat el curs.
* Personal adscrit al contracte.

b.4) Avaluació de la qualitat del servei. (fins a 10 punts).
L’empresa adjudicatària haurà d’estar en possessió de la Certificació ISO 9001:2000 de “Gestió
de Qualitat” que marca els requisits d’un sistema de gestió de qualitat certificable. (S’acreditarà

mitjançant presentació de documentació que acrediti la certificació).
*Per a la seva justificació caldrà presentar el certificat ISO 9001:2000.

C) Criteris de valoració de caràcter social (fins a 25 punts).
c.1) Clàusula social sobre igualtat de gènere (10 punts): s'atorgaran 10 punts a les
empreses que tinguin elaborat i apliquin voluntàriament un pla d'igualtat efectiva de dones i
homes; és a dir, aquelles empreses que no es trobin obligades per la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
que obliga a tenir el referit Pla, o les que hi estiguin obligades, que millorin les condicions.
*Per a la seva justificació caldrà presentar el Pla d’igualtat implementat..

c.2) Clàusula social sobre inserció laboral de joves que es troben en atur (fins a 15
punts): joves a l’atur en edats compreses entre els 18 i 25 anys.
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Per la contractació de dues persones de entre 18 a 25 anys inscrites al SOC s’atorgaran 15 punts
i per la contractació d’una persona 7,5 punts.
*Per a la seva justificació caldrà presentar d’una declaració de responsable que la empresa es compromet a
contractar-los a través del SOC.
* Personal adscrit al contracte.

LOT 2. Serveis de consergeria
A) Criteris de valoració econòmic (fins a 45 punts).
a.1) Avaluació de la proposta econòmica (fins a 45 punts)
Pr = (OM·PMO)/OFP
Pr = Puntuació resultant
OM = Oferta presentada mes avantatjosa econòmicament
PMO = Puntuació màxima a obtenir (30 punts)
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OFP = Oferta econòmica presentada

B) Criteris de valoració relacionats amb la qualitat del servei (fins a 30 punts).
b.1) Aportació de material (fins a 10 punts)
Material
Punts
Material Oficina (Caixa, eines i/o plantilles de
4
control de gestió per a la venda d'entrades)
Ordinador portàtil per la gestió de venda
6
d'entrades
* Per a la seva justificació caldrà presentar una declaració de responsable conforme l’empresa adjudicatària
es compromet a aportar el material que ha presentat en l’oferta i adscriure’l en el contracte.
*El material que s’ofereixi passarà a formar part dels mitjans materials adscrits al contracte.

b.2) Distància en km de la base de la empresa licitadora fins a les instal·lacions (fins a
10 punts):
Distància en Km
0 a 120 km
120 a 200 km
Més de 200 km

Punts
10
5
2

*En aquest criteri és quantificaran els km des de l’adreça de l’equipament fins a la seu social de la empresa.

b.3) Avaluació de la qualitat del servei. (fins a 10 punts).
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L’empresa adjudicatària haurà d’estar en possessió de la Certificació ISO 9001:2000 de “Gestió
de Qualitat” que marca els requisits d’un sistema de gestió de qualitat certificable. (S’acreditarà

mitjançant presentació de documentació que acrediti la certificació).
*Per a la seva justificació caldrà presentar el certificat ISO 9001:2000.

C) Criteris de valoració de caràcter social (fins a 25 punts).
c.1) Clàusula social sobre igualtat de gènere (10 punts): s'atorgaran 10 punts a les
empreses que tinguin elaborat i apliquin voluntàriament un pla d'igualtat efectiva de dones i
homes; és a dir, aquelles empreses que no es trobin obligades per la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
que obliga a tenir referit Pla, o les que hi estiguin obligades, que millorin les condicions.
*Per a la seva justificació caldrà presentar el Pla d’igualtat implementat..

c.2) Clàusula social sobre inserció laboral de joves que es troben en atur (fins a 15
punts): joves a l’atur en edats compreses entre els 18 i 25 anys.
Per la contractació de dues persones de entre 18 a 25 anys inscrites al SOC s’atorgaran 15 punts
i per la contractació d’una persona 7,5 punts.
*Per a la seva justificació caldrà presentar d’una declaració de responsable que la empresa es compromet a
contractar-los a través del SOC.
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* El personal que s’ofereixi s’adscriurà en el contracte.

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix
els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 10% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables de forma
automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi
el criteri següent:
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions
de criteris avaluables de forma automàtica:



Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de
totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de
criteris avaluables de forma automàtica:
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Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes
les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
Addicionalment al que es requereix en la solvència, les empreses adjudicatàries hauran de presentar
la documentació necessària conforme els/ les socorristes, així com també pels serveis de
consergeria, han d’estar en possessió del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, de
conformitat amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infantesa i a l’adolescència.
K. Garantia provisional
No:

X

L. Garantia definitiva
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Sí:
X
Import:
5% import d’adjudicació
Forma de constitució:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes
reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar
a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de l’Ajuntament o a les caixes de dipòsits de
les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels
establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha
de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
M. Condicions especials d’execució
Entre les condicions especials d’execució del contracte s’hi contemplaran aquelles que ofereixin els
licitadors en les seves ofertes que corresponen als criteris d’adjudicació de tipus socials i que s’han
considerat adients incorporar com a criteri d’adjudicació els següents:
a) Vetllar per l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat en el treball entre homes i dones.
Eliminar les desigualtats entre homes i dones en el mercat objecte d’aquest contracte.
b) Afavorir la inserció laboral amb joves a l’atur entre 18 a 25 anys inscrits al SOC.
L’ incompliment d’aquestes té la consideració de causa de resolució del contracte.
Aquestes condicions tindran també la consideració de condició essencial del contracte.
N. Modificació del contracte prevista

AJUNTAMENT DE BERGA

Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop perfeccionat el
contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les causes següents:
- Augment o disminució del nombre d’hores que requereixen el servei de control d’accés i
socorrisme, degut a la necessitat de tenir obertes puntualment les instal·lacions durant mes
o menys hores que les previstes inicialment en aquest plec.
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 10 % de les partides que integren el
projecte i en cap cas la modificació podrà comportar l’establiment de nous preus unitaris no previstos
inicialment en el projecte.
O. Cessió del contracte
Sí
P. Subcontractació
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent
aquests únicament les prestacions següents:
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- LOT2: Servei de consergeria.
Ateses les característiques i qualitats que han estat objecte de valoració i consideració determinant
per a l’adjudicació de la millor relació qualitat preu del contracte, no es permet la subcontractació
del serveis de salvament, vigilància i socorrisme aquàtic per la naturalesa tècnica i específica que es
requereix.
Q. Revisió de preus
No procedeix.
R. Termini de garantia
Termini:

6 mesos

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No se’n preveuen
T. Programa de treball
Sí:

X

Caldrà que hi consti la descripció dels medis emprats i l’organització dels recursos personals per dur
a terme tant el servei de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic com el de control d’accés i
taquillatge de manera satisfactòria. el protocol de salvament, el règim de substitucions del personal
en casos d’urgència o baixa, l’experiència dels socorristes, etc...
El contingut bàsic del Pla de treball constarà de:
- Organització i planificació del personal adscrits als serveis.
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-

Règim de substitucions del personal en casos d’urgència o baixa.
Eines de control per al desenvolupament i seguiment de les tasques diàries programables.

U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
Àrea d’esports (tècnic/a auxiliar d’esports)
V. Presentació de factures
Telemàticament
W. Règim de recursos i jurisdicció competent
Consta definit en el PCAP en les clàusules 39a i següents.
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Berga, document datat i firmat electrònicament.
L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

