PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE SOCORRISME DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE LA SECUITA

Clàusula primera.- OBJECTE
L’objecte del servei és realitzar de les tasques de socorrista a la Piscina Municipal de la Secuita
durant la temporada 2022 i la temporada 2023.
Clàusula segona.- DETALL DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
El servei consisteix en oferir personal acreditat per a la realització de les tasques pròpies del
socorrista (vigilància i primers auxilis) d’acord amb la normativa legal vigent.
L’empresa contractada ha de contractar el personal qualificat necessari, per la realització del
servei de socorrisme amb l’horari següent:
Temporada 2021 i temporada 2023.
Des del 24 de juny a l’12 de setembre.
Horari d’obertura: d’11.00 hores a 21.00 hores.
Clàusula tercera.- ESPAI OBJECTE DEL CONTRACTE
La prestació del servei es realitzarà a les piscines municipals de la Secuita.
Clàusula quarta.- CONDICIONS TÈCNIQUES BÀSIQUES DEL SERVEI DE SOCORRISME DE
PISCINA MUNICIPAL
Les condicions tècniques bàsiques del servei de socorrisme a la piscina municipal:
- Prestació dels serveis amb la deguda diligència, continuïtat i qualitat.
- En cas d’emergència, s’ha de comunicar immediatament al regidor d’esports, per tal de
gestionar l’equipament de forma coordinada.
- Contractació del personal qualificat per la realització del servei de socorrisme. El personal ha
de disposar del títol de socorrista aquàtic, amb la llicència professional en vigor.
- Notificació a l’organització del personal que proposi per a la prestació del servei amb la
suficient antelació.
- Es farà càrrec del pagament de les despeses de personal: honoraris de la contractació del
servei de socorrisme, complint amb la legislació en matèria laboral, tributària, de seguretat
social i de prevenció de riscos. El contractista, en la seva condició d’empresari, serà l’únic
responsable, davant del personal adscrit al servei contractat.

- Es responsabilitza de cobrir la totalitat de les possibles baixes i absències del seu personal
garantint la prestació del servei amb personal plenament qualificat i informant d’aquestes
situacions, el més aviat possible, als responsables tècnics de l'Ajuntament.
- El personal contractat per l’empresa adjudicatària destinat a desenvolupar les tasques
objecte d’aquest contracte haurà de tenir la titulació legalment exigida per a l’exercici de la
seva activitat, la qual s’acreditarà mitjançant la prestació de la documentació pertinent.
-El personal contractat anirà convenientment uniformat per tal que pugui ésser identificat per
les persona usuàries de la piscina. Els uniformes seran facilitats per l’empresa adjudicatària.
- Mantindran el bon estat les instal·lacions.
- No abandonar el lloc de vigilància sota cap pretext, tres de les causes pròpies de la prestació
del servei o per força major, informant sempre prèviament a una altre persona que es pugui
quedar vigilant.
- El compliment total de l’horari del servei.
- Impossibilitat de realitzar, durant les hores de treball, cap tasca que no sigui de les seves
funcions. S’evitarà, al màxim possible, l’ús de telèfons durant la jornada laboral, tret de la
utilització necessària en situacions d’urgència.
- Informar, vigilar, controlar i atendre a tot usuari que requereixi els seus serveis de manera
cordial, amable i amb respecte.
- Conèixer la normativa vigent de les instal·lacions.
- Responsabilitzar-se de l’organització de la cadena de salvament.
- Comprovar diàriament, a l’inici de la jornada laboral, que els elements imprescindibles de
primers auxilis es trobin en bon estat d’ús, i en cas de mancances o desperfectes d’aquest
informar, el més aviat possible, al coordinador del servei.
- Col·laborar amb els plans d’emergència i evacuació de la instal·lació, en cas de ser necessari.
- Col·laborar, si són requerits, en tots els actes de dinamització social o jornades de recreació
que s’organitzin a les instal·lacions.
- Atenció a l’usuari, orientació, trasllat de persones disminuïdes, ajuda a persones amb
mobilitat reduïda, etc.
- Respectar les posicions de referència del servei establertes per tal de mantenir en tot
moment la màxima visió i control del vas de les piscines i el seu retorn. En cas de modificació
caldrà consultar-ho prèviament amb els responsables de l’Ajuntament.
- Recollir i guardar el material utilitzat en el lloc establert desprès de cada jornada.

Clàusula cinquena ASPECTES GENERALS DE L’EMPRESA I COORDINACIÓ
. Els tècnics hauran d’adquirir el compromís de no interrompre el servei iniciat per temporada,
a no ser que es justifiqui una força major.
· L’Ajuntament de la Secuita podrà exigir a l’empresa la substitució d’un/a socorrista en els
casos de que per reclamacions, queixes o per observació dels responsables de la instal·lació
aquest/a socorrista i/o monitor/a no fos diligent en les seves tasques, tracte amb l'usuari/a…
· El personal assignat a l’execució del contracte haurà d’adquirir el compromís de respectar la
confidencialitat de la informació rebuda I no divulgar-la.
Clàusula sisena. PREU DEL CONTRACTE
El preu màxim de la contractació es fixa en 14,10 €/hora més IVA. Aquest import inclou
qualsevol despesa que origini el contracte.
Atenent a l’horari previst en cada temporada es prestarà el servei durant un total de 800
hores resultants de 80 dies a 10 hores/dia.
L’ import màxim del contracte per temporada és de 11.280,00€ (sense IVA) i 13.648,80 ( IVA
inclòs).
Pel càlcul del preu s’ha fet una estimació màxima d’hores de servei, d’acord amb l’horari de
funcionament de la piscina municipal durant les temporades d’estiu del 2022 i del 2023.
El valor estimat del contracte és de 22.560,00€.
El pressupost base de licitació, preu del contracte, IVA inclòs, és 27.297,60€.
Clàusula setena. CRITERIS DE VALORACIÓ
L’únic criteri que es tindrà en compte per a l’adjudicació del servei serà l’econòmic.
Clàusula vuitena. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL.
L’empresa adjudicatària haurà de formalitzar una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb una cobertura mínima per tots els conceptes d’ 1.200.000€ i 150.000€ per
víctima. Aquesta assegurança ha de contemplar que inclou de manera explícita el servei a la
piscina de la Secuita. De conformitat amb LCSP és obligació del contractista indemnitzar tots
els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les actuacions que
requereixi l’execució del contracte.

