Ajuntament de Begur
Expedient número: 442/2020
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada
Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme de les Platges de Begur.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
PREVENCIÓ, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE
BEGUR
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte consisteix en dur a terme les prestacions necessàries per al
desenvolupament del servei de prevenció d’accidents, de les tasques de vigilància, de
salvament i de socorrisme, dirigit als usuaris i usuàries de les platges de Sa Riera,
d’Aiguablava i del Racó, del terme municipal de Begur.
L’objecte del contracte no és susceptible de ser dividit en lots atès que aquest fet
afectaria negativament la seva execució i en dificultaria la coordinació, pel fet que els
mitjans que s’empraran són comuns al conjunt de les prestacions (coordinació,
seguiment, entre d’altres). No fer-ho així implicaria un increment de costos tant en el
capítol de personal com en el de mitjans necessaris, que caldria desdoblar.
2.- OBJECTIUS GENERALS
Els objectius generals d’aquesta contractació són els de garantir les condicions de
seguretat de les persones durant la temporada de bany; complint, alhora, amb la
legalitat vigent.

-Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
-Llei 2/2013, de 29 de maig de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la
llei 22/1988, de 28 de juliol de costes.
-Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de
costes.
Les tasques a desenvolupar en el servei contemplen:
1.- Servei d’informació als usuaris:
Entre les mesures de prevenció, l’empresa col·locarà a cadascuna de les platges i en
lloc visible, cartells o panells informatius en els que s’informi als usuaris de forma clara
i breu, les instruccions i consells de prevenció d’accidents, així com aquelles altres
instruccions que es considerin útils pels usuaris en relació amb la utilització de les
platges i amb la prestació dels serveis d’assistència (prevenció estàtica). Els missatges
emesos d’informació seran senzills i de fàcil comprensió per a qualsevol persona,
utilitzant-se varis idiomes: el català, castellà, francès i anglès. D’altra banda, també es
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Les necessitats a satisfer mitjançant aquest contracte deriven dels serveis que formen
part de les competències municipals, d’acord amb la legislació vigent de costes:
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realitzarà aquesta prevenció de forma verbal per part dels socorristes destinats a cada
platja (prevenció dinàmica).
2.- Vigilància de les platges:
L’empresa adjudicatària vetllarà per a prevenir qualsevol situació de perill que pugui
ocórrer a les platges del municipi, informant dels riscos als usuaris que els estiguin
patint, tant a la sorra com al mar.
3.- Salvament i socorrisme:
L’empresa adjudicatària té com a principal objectiu la intervenció immediata quan
s’esdevingui alguna situació de risc o accident que només cessarà quan es consideri
que les persones accidentades es troben fora de perill, després d’haver rebut els
auxilis i l’assistència sanitària necessària.
4.- Servei d’acompanyament al bany per a persones amb mobilitat reduïda:
Es prestarà el servei amb cadira amfíbia o bé amb crosses especials per a
l’acompanyament a l’aigua de la persona assistida. El servei es prestarà amb o sense
concertació prèvia telefònica.

6.- Comprovació d’abocaments i altres incidències ambientals a les platges:
a) L’empresa contractista comprovarà diàriament si s’ha produït algun abocament
d’aigües residuals o altres substàncies a la platja, en punts susceptibles. La
comprovació també es realitzarà després d’un episodi de pluja.
b) En cas de detecció d’algun abocament, tant si afecta a la sorra com a l’aigua de
bany, caldrà activar els protocols d’actuació definits per aquestes situacions.
c) Vetllar per la detecció i col·laboració en la resolució de les possibles incidències que
puguin ocórrer a les platges del municipi.
7.- Col·laboracions amb l’Ajuntament i cobertura d’esdeveniments extraordinaris dins i
fora de l’horari de servei. Col.laboració amb esdeveniments esportius o lúdics
relacionats amb les platges del municipi de Begur.
Participarà en les campanyes d’educació ambiental o sobre riscos a les platges
que ambdues parts determinin.
b) Observació, identificació i recompte de meduses i altres sòlids flotants diària.
c) Seguiment de la satisfacció dels serveis oferts als usuaris/es de les platges.
d) Col·laborar amb el què s’escaigui per al manteniment o obtenció de distintius,
certificacions i acreditacions que puguin tenir relació amb la prestació dels seus
serveis.
e) Realitzarà un recompte d'usuaris a les platges on es presta servei, un cop a la
setmana.
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5.- Servei per evitar la pèrdua de nens:
a) Es posarà a disposició de qui ho consideri de polseres identificatives per als infants i
altres usuaris que ho requereixin, per tal d’evitar la pèrdua d’aquests per les platges.
b) Col·laboraran en la detecció d’un usuari extraviat, en cas d’ocórrer la incidència.
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f) Realitzarà la transmissió de les dades als portals i/o administracions que
l'Ajuntament consideri.
g) Memòries d’activitat: report setmanal, mensual i de tota la temporada.
L’empresa confeccionarà un full de camp setmanal, en format digital: Excel o Access
de tots els serveis generals prestats i de les incidències ocorregudes.
L’empresa comunicarà al Tècnic de Medi Ambient i de Platges, així com als Regidors
de Sanitat i de Platges, aquelles incidències i accidents ocorreguts durant el seu servei
de manera immediata i en un termini màxim de 24 hores elaborarà un informe complert
que serà enviat al responsable del Servei de platges sobre el fet, mesures preses,
personal que ha intervingut i persones afectades.
L’empresa complirà totes les obligacions derivades de l’obtenció de banderes,
marques o segells de qualitat de les platges .
L’empresa es compromet comunicar telemàticament tota la informació requerida per
l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya o altres organismes, dins el mateix dia que
s’efectuï el requeriment.
Al final de la temporada, es presentarà un informe complert de tot el servei i de totes
les possibles millores aplicables per a la temporada següent.
3.- QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Codis CPV (Common
Contractació Pública):

Procurement

Vocabulary

-

Vocabulari

Comú

de

Codi CPV: 92332000-7 - Serveis de platges.
Codi CPV: 79714000-2 – Serveis de vigilància.
Codi CPV: 75252000-7 - Serveis de rescat.
Codi CPV: 63725000-7 – Serveis de salvament i de posada a flotació

4.- DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada d’un any (l’execució del qual es durà a terme durant la
temporada d’estiu); podent ser prorrogat, any a any, fins al màxim de 4 pròrrogues
anuals.
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El contracte tindrà, en tot moment i a tots els efectes, la qualificació de contracte de
serveis, tal i com es defineix a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (en endavant LCSP).
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Calendari i horari del servei a les diferents platges:
Des del dia 1 de juliol al dia 31 d’agost.
Horari: 11 h a 19 h (vuit hores diàries)
Platges: Sa Riera, Aiguablava i Racó.
El servei de salvament i socorrisme tindrà, des del seu començament fins l’acabament
un horari diari ininterromput, en què tot el personal i material adscrit a la prestació del
servei haurà de romandre de forma permanent i continuada a les platges.
L’empresa estarà obligada a proporcionar a cada lloc de socors i de vigilància l’horari
establert per a informació dels usuaris.
L'inici de les prestacions haurà de tenir lloc en el primer dia del calendari establert,
havent-ne d’aixecar la corresponent acta, signada pel contractista i pel responsable del
contracte, per deixar constància fefaent d’aquest fet.
5.- ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit territorial d’actuació pel servei a la sorra seran les platges següents, totes elles
dins del terme municipal de Begur:
- Platja de Sa Riera.
- Platja d’Aiguablava.
- Platja del Racó.
La vigilància per mar es farà per tot el litoral del terme municipal, i especialment en les
platges i cales on no hi hagi vigilància terrestre.

El pressupost base de licitació corresponent a un any de durada del contracte
(temporada d’estiu 2020) és de 102.850,00 € (cent dos mil vuit-cents cinquanta euros)
IVA inclòs; i es desglossa de la següent manera:
Import per a l’any 2020 -sense IVAIVA (21%)
Pressupost base de licitació

85.000,00 €
17.850,00 €
102.850,00 €

L’IVA que correspon aplicar és el 21% o el que posteriorment es determini legalment.
El valor estimat del contracte, tenint en compte la pròrroga i modificacions previstes,
ascendeix a la quantia de 486.577,75 € (quatre-cents vuitanta-sis mil cinc-cents
setanta-set euros amb setanta-cinc cèntims) IVA exclòs; i es desglossa de la següent
manera:
Pressupost de licitació (2020) - sense IVA-

85.000,00 €

Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió de 10 de març de 2020. El Secretari.
_________________________________________________________________________
4

Codi Validació: 7PF7QYXP2LLXDNZSYPK4DRXP3 | Verificació: https://begur.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 29

6.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
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Pròrrogues previstes (sí) – 4 anys màx
Any 2021
Any 2022
Any 2023
Any 2024
Modificacions previstes (si) – màx 10%
Valor estimat del contracte

357.343,41 €
86.700,00 €
88.434,00 €
90.202,68 €
92.006,73 €
44.234,34 €
486.577,75 €

El mètode de càlcul del valor estimat del contracte ha estat determinat d’acord amb el
contingut i criteris de l’article 101 LCSP, i d’acord amb el Conveni col·lectiu de treball
de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a
l’activitat esportiva i de lleure (codi conveni núm. 79001905012002), publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7663, del 13 de juliol de 2018.
7.- DESPESES A CÀRREC DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
a) Despeses d’impostos, taxes, permisos i llicències.
b) Despeses d’assegurances de responsabilitat civil per un import mínim de
300.000€ .
c) Altres despeses que es puguin derivar de les obligacions descrites en aquest plec
i altres que es puguin derivar de les propostes realitzades per l’empresa en la seva
oferta.

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà mensualment contra presentació de
factura expedida i d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions
establertes als articles 198 i 243 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i
han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1
de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic.
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents:
Entitat contractant: Ajuntament de Begur
Adreça: Plaça de l’Església número 8, 17255 Begur (Girona)
CIF: P1701400B
CODI DIR3: L01170139
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8.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
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Bústia: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=677
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta
de l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de
la factura.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
9. REVISIÓ DE PREUS
D’acord amb allò que preveu l’article 103 LCSP en aquest contracte no tindrà lloc la
revisió de preus.
10. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS O ALTERNATIVES
Cada un dels licitadors podrà presentar una única oferta amb el contingut mínim
assenyalat en aquest plec tècnic i en el plec de clàusules administratives particulars,
sense que s’admeti la formalització de variants.
11. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL
No existeix personal susceptible a subrogació.

12.1. L’Ajuntament abalisarà totes les platges, amb l’objectiu de delimitar la zona de
bany dels usuaris/es, de la resta d’activitats que es porten a terme durant la temporada
de bany, a fi i efecte de compatibilitzar usos, prevenir accidents i augmentar la
seguretat en la zona de protecció dels banyistes.
L’Ajuntament també instal·larà el canal nàutic d’entrada i sortida d’embarcacions del
servei de socorrisme, a les platges de Sa Riera, d’Aiguablava i del Racó, sense
perjudici de què s’hagin d’utilitzar en primera instància, els canals instal·lats per les
activitats concessionàries, en cas d’haver-n’hi.
L’Ajuntament emmagatzemarà, instal·larà i desinstal·larà els elements que aporti al
servei i adequarà les escomeses de l’aigua i electricitat i les connexions al
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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12.- DRETS I DEURES DE LES PARTS
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clavegueram per a la instal·lació dels llocs de socors. La resta, anirà a càrrec de
l’adjudicatari.
El manteniment i neteja de tot el material inclòs en aquest apartat del plec anirà a
càrrec de l’empresa adjudicatària.
El material que sigui propietat de l’Ajuntament es retornarà amb les mateixes
condicions en què ha estat cedit. A l'inici del contracte es farà un inventari de tot
aquest material, que haurà de retornar- se a l'Ajuntament amb les millors condicions
possibles, excepte el desgast natural que comporta la prestació del servei.
El consum d’aigua i elèctric dels llocs de socors de les platges de Sa Riera i
d’Aiguablava (la platja del racó no disposa de subministraments) aniran a càrrec de
l’Ajuntament.
12.2. Requisits del personal
L’Ajuntament de Begur no tindrà relació administrativa ni laboral amb el personal de
l’empresa contractista durant el contracte ni a la fi d’aquest.
L’adjudicatari procurarà tenir en plantilla el màxim nombre de treballadors de la
població de Begur i en el procés de selecció donarà preferència a aquells amb
coneixements de català i de llengües estrangeres.

12.2.1. Plantilla del servei
El personal mínim per a realitzar el servei de salvament i socorrisme a les platges és el
següent:
Destí
Platja de Sa Riera
Platja d’Aiguablava
Platja del Racó

Tipus
2 socorristes aquàtics
2 socorristes aquàtics
1 socorrista aquàtic

+ 1 conductor d’ambulàncies
+ 1 patró d’embarcació
+ 1 coordinador

Aquesta ubicació d’efectius es pot veure alterada temporalment, quan les situacions de
risc ho considerin.
L’Ajuntament de Begur exigeix, com a mínim, durant tot el període de
desenvolupament del servei la presència d’un coordinador del servei, que, a la vegada,
realitzarà les tasques d’interlocutor amb l’Ajuntament. El seu horari s’iniciarà mitja hora
abans de l’obertura del servei i mitja hora després del tancament.
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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En els períodes de vacances, malalties, absències,... del/s treballador/s, l’empresa
estarà obligada a disposar d’un altre treballador per a substituir el lloc de treball de
manera immediata. No podrà romandre un lloc de treball vacant per algun d’aquests
motius.
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12.2.2. Requisits del personal

Socorristes aquàtics:
- Tots els socorristes hauran d’estar en possessió d’alguna de les següents
titulacions:
 Títol de Socorrista Aquàtic, lliurat per la Creu Roja de Catalunya o per
empreses adherides a l’IES (Institut d’Estudis de la Salut) de la Generalitat de
Catalunya.
 Títol de Socorrista expedit per la Federació Catalana de Salvament i
Socorrisme.
- Tots els socorristes hauran d'estar degudament inscrits al Registre Oficial de
Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC)
- Tots els socorristes hauran d'estar qualificats amb el certificat corresponent emès
pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) o equivalent per a poder utilitzar l’aparell
de desfibril·lador extern automàtic.
- En cas de titulacions provinents d’altres països, l’adjudicatari haurà de presentar
l’homologació pels centres acreditats per a la convalidació de les esmentades
titulacions.
L’empresa acreditarà que tot el personal assignat a les activitats assumides per
l’empresa, en virtut del present contracte, hagin realitzat els corresponents cursos de
formació (aquàtic, ...) segons el tipus d’activitat a la que estigui adscrit, així com
aquelles altres titulacions específiques que exigeixi el desenvolupament de les tasques
encomanades. Aquesta titulació s’haurà de presentar cada any abans de començar la
temporada.
Conductor d’ambulàncies:
- Haurà d’estar en possessió del carnet de conduir B i del títol de Tècnic
d’Emergències Sanitàries (TES) o habilitat.
Com a conductor és el responsable del vehicle, del seu funcionament i manteniment;
també de la seva conducció i habilitat en els trasllats necessaris al centre sanitari.
Com a TES assistencial ha de:
– Actuar com a coordinador present al dispositiu, en contacte permanent amb el
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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Generals:
- Els recursos humans que l’adjudicatari aporti seran única i exclusivament per al
servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Begur.
- Tot el personal haurà de ser major de 18 anys.
- Tot el personal adscrit al servei anirà identificat i uniformat. L’uniforme s’haurà de
portar net i no podrà portar més signes o anagrames dels previstos.
- A l'uniforme cal que hi consti el logotip de l'Ajuntament de Begur en un lloc visible.
L'Ajuntament haurà de donar el vistiplau a la uniformitat.
- S’exigirà al personal la màxima educació i cortesia amb l’usuari, essent l’empresa
adjudicatària la responsable del seu comportament.

Ajuntament de Begur
Expedient número: 442/2020
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada
Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme de les Platges de Begur.

responsable d’aquest.
– Revisar el material de l’ambulància cada dia i assegurar-se que no manca res pel
correcte desenvolupament del servei.
– Donar suport als diferents llocs de socors en les assistències sanitàries que es
presentin a les platges.
– Avisar als diferents serveis en cas d’emergència greu.
– Fer arribar els comunicats de totes les incidències del dia al responsable del
dispositiu.
– Atendre a les persones que s’adrecin al lloc de socors de Sa Riera.
– Controlar l'estoc de material dels diferents llocs de socors.

Coordinador del servei:
- Haurà de disposar de la titulació adequada com a socorrista aquàtic.
- Haurà de disposar d’experiència laboral en lloc de treball, igual o similar.
- Haurà de disposar de substitut en cas de festius, vacances, malalties o absències,
persona que haurà de complir amb els mateixos requisits, per a poder cobrir el lloc.
- Realitzarà les tasques d’interlocutor amb l’Ajuntament.
- Haurà de distribuir les tasques entre el personal encarregat de l’execució del
contracte i dirigir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries en relació a la prestació dels serveis contractats.
- Haurà de vetllar per a la correcta presa de dades per a l’elaboració de les memòries
del servei que es sol·liciten.
- Haurà de traslladar les dades per a la realització de les memòries del servei que es
sol·liciten, a qui les redacti, o bé, redactar-les ell mateix, segons estructuració de
l’empresa.
- Supervisar el correcte exercici, per part del personal integrant de l’equip de treball,
de les funcions que tenen encomanades, això com l’assistència del referit personal al
seu lloc de treball.
12.2.3. Formació
A part de la titulació exigida en el punt anterior, tot el personal adscrit al servei haurà
de participar en sessions formatives, que aniran íntegrament a càrrec de l’adjudicatari,
previ a l’inici del servei, que consistiran, com a mínim, en:
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió de 10 de març de 2020. El Secretari.
_________________________________________________________________________
9

Codi Validació: 7PF7QYXP2LLXDNZSYPK4DRXP3 | Verificació: https://begur.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 29

Patró d’embarcació:
Haurà de complir amb els requisits anteriorment esmentats com a Socorrista aquàtic
del dispositiu. A part, haurà de disposar del títol de patró portuari (PP) expedit pel
Ministeri de Fomento, i en el seu defecte, del patró d’embarcació d’esbarjo (PER)
expedit pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya o òrgan equivalent a la resta de l’Estat.
El patró d’embarcació és el responsable de l’embarcació, del seu funcionament i
manteniment, també de la seva conducció i estratègia en rescats, així com de suport
en casos especials a altres embarcacions.

Ajuntament de Begur
Expedient número: 442/2020
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada
Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme de les Platges de Begur.

- Descripció de l’àmbit i de les característiques generals del servei i de l’àmbit de
desenvolupament del mateix.
- Protocols d’actuació en cada cas.
- Prevenció de riscos laborals.
- DEA
- Altres que es considerin; com per exemple aspectes concrets de primers auxilis i
socorrisme aquàtic, tracte amb el públic,...
Serà necessària l’acreditació d’aquesta formació amb la memòria del servei al final del
contracte.
En cas d’incorporacions de personal de forma esglaonada en el temps o noves
incorporacions, una vegada iniciat el servei, aquesta formació és igualment exigible i
es realitzarà prèvia a la incorporació del personal al servei de Begur. En aquest cas,
caldrà, igualment, presentar l’acreditació de la seva realització.
La realització de les sessions formatives atenyent al servei de Begur requeriran el
vistiplau de l’Ajuntament, que les podrà supervisar. En cas que es consideri necessari,
els tècnics municipals poden participar en les sessions.
12.3. Horaris de prestació del servei
Els llocs de treball adscrits al servei de prevenció, vigilància i socorrisme de Begur
s’hauran de cobrir per prestar el servei durant 7 dies a la setmana, en horari d’11 a
19h, durant tot el període de vigència contractual (juliol i agost)

En el supòsit que algun treballador de l’empresa contractista s’indisposés i hagués
d’abandonar el seu lloc de treball, serà obligació de l’empresa tornar a cobrir el lloc de
treball amb una altra persona amb les mateixes característiques de formació en un
temps inferior a una hora.
Així mateix, el coordinador haurà d’estar disponible i permanentment localitzable
mitjançant el número de mòbil designat, en cas emergència o situació de risc.
12.4. Material necessari per al desenvolupament del servei:
12.4.1 Llocs de socors i punts de vigilància pel servei ordinari a la Platja de Sa Riera,
Platja d’Aiguablava i Platja del Racó.
Per a la prestació del servei es posaran a disposició del servei, per a cada una de les
platges: un lloc de socors (mòdul) i una cadira de vigilància.
L’Ajuntament definirà el punt concret on s’ha d’ubicar el mòdul de socors, segons
indicacions del Pla d’usos. La cadira de vigilància s’ubicarà a proposta de l’empresa
prestadora del servei.
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió de 10 de març de 2020. El Secretari.
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Aquest horari s'entén com a horari de prestació de servei, per tant les tasques
d'obertura i tancament s'han de fer amb anterioritat i posterioritat a aquest horari.

Ajuntament de Begur

Els llocs de socors han de complir amb les següents condicions:
 Punt d’accés per a persones amb mobilitat reduïda.
 Equip de comunicacions en tots els llocs de socors.
 Telèfons amb enllaç amb el 112.
 Equip de megafonia: megafonia inal·làmbrica i megàfons portàtils a les platges.
 Aigua corrent i potable, en els punts amb connexió a les xarxes municipals. A la platja
del Racó, donat que no disposa d’escomesa d’aigua potable, caldrà preveure un
sistema alternatiu de subministrament.
 Sistema d’eliminació d’aigües residuals (es prohibeix fer abocaments al medi).
 Corrent elèctric (excepte a la platja del Racó).
 Sala de cures, equipada amb material de cures, tauler espinal amb flotabilitat
positiva, llitera rígida, immobilitzador de columna, joc de collars ortopèdics i fèrules
per a totes les mides, equip complet portàtil d’oxigenoteràpia amb respiratori manual
de pilota i cànules de Guedel de totes les mides i ampolla d’oxigen de recanvi, equip
desfibril·lador automàtic (DEA), corda guia flotant individual de salvament, i altres
elements que es considerin en funció del tipus de platja.
 Joc de banderes
 Panell informatiu.
 Punt de recollida de residus, inclosos els residus sanitaris.
 Elements de senyalització per diferents situacions de risc a la platja: onatge,
abocaments, presència d'animals,... i elements per delimitar zones de platja no
accessibles, en determinades ocasions.
 Separació interna, entre la zona del personal i la zona d’assistència sanitària.
 Uniformes: Tot el personal afectat als serveis de salvament i socorrisme haurà d’anar
perfectament uniformat, amb un vestuari i complements que estigui en consonància
amb el règim climàtic, zona on es treballa i funcions encomanades i que serà sotmès
a l’aprovació de l’Ajuntament. Els uniformes hauran d’identificar amb claredat el
servei que es presta i es reposarà amb la periodicitat necessària, sempre que
evidenciïn el natural desgast per l’ús.
Fora de l’aigua, aquest personal sempre haurà d’anar uniformat.
L’empresa podrà tenir patrocini de l’equipament del seu personal, sempre amb el
vistiplau del responsable de l’àrea de Medi Ambient.
12.4.1. Material a aportar per l’Ajuntament:
 Lloc de socors de la Platja de Sa Riera, d’Aiguablava i del Racó.
 Cadires de vigilància a la Platja de Sa Riera, d’Aiguablava i del Racó.
12.4.2. Adscripció obligatòria de mitjans per part del contractista: material sanitari
i equipament sales de cures; equipament del socorristes; els jocs de banderes; panells
informatius; equips de comunicació entre socorristes, entre els punts de vigilància i
amb el 112; megàfons portàtils per totes les platges; mitjans necessaris per a la
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió de 10 de març de 2020. El Secretari.
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Expedient número: 442/2020
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada
Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme de les Platges de Begur.

Ajuntament de Begur
Expedient número: 442/2020
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada
Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme de les Platges de Begur.

senyalització i informació d’alguna situació d’emergència;
mòdul (armaris, estanteries, taules, divisió interna,...).

mobiliari de l'interior del

Material de rescat
Flopys de rescat
Llaunes de rescat
Aparell refrigerant
Prismàtics
Emissores base
Emissores portàtils

Unitats
3
3
2
3
1
3

Material sanitari
Taulell espinal
Llitera sanitària
Oxigenoteràpia
Tensiòmetre
Botiquins
Ambú
Collarins cervicals (Jocs de 4 mides mínims)
Fèrules Kramer
Papereres sanitàries
Immobilitzadors de cap
Desfibril·ladors a cada lloc de socors

Unitats
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Material de senyalització
Codis de banderes

Unitats
3

Vehicles de transport
Ambulància
L’ambulància ha de ser assistencial, com a mínim de classe B, és a dir de Suport Vital Bàsic.
Material mínim que ha de contenir l’ambulància:
 1 Desfibril·lador (DEA o DESA)
● 1 Equip d’oxigenoteràpia portàtil.
○ Bala d’oxigen
○ Baló ressuscitador autoinflable amb bossa reservori i connexió a toma
d’oxigen (AMBÚ)
○ Joc de cànules orofaríngees o de guedel (de totes les mides)
○ Mascareta amb reservori adult i pediàtric (Monagan)
● 1 Motxilla d’intervenció
○ Saturador de pols o pulsioxímetre
○ Tensiòmetre digital (amb piles de recanvi)
○ Glucòmetre (Amb llancetes i tires reactives)
○ Termòmetre digital
○ Guants de nitril de totes les mides
○ Gasses estèrils
○ Sèrum fisiològic d’irrigació
○ Bena elàstica o de crep (petita, mitjana i gran)
○ Mantes tèrmiques

Unitats
1

Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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Mitjans materials:

Ajuntament de Begur
Expedient número: 442/2020
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada
Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme de les Platges de Begur.
○ Bosses de fred instantani
○ Bosses de calor instantani
○ Tisores de roba
○ Desinfectant
● Aspirador de secrecions elèctric portàtil amb sondes d’aspiració
● Joc de collarets cervicals (Adult i Pediàtric)
● Taulell espinal amb immobilitzador de cap (“Dama d’Eltx”) i cintes
● Camilla de pales o cullera.
● Matalàs de buit
● Fèrules d’immobilització d’extremitats
● Cadira de transport
● Ampolla fixe d’oxigenoteràpia
● Baló ressuscitador autoinflable amb bossa reservori i connexió a toma d’oxígen
(AMBÚ) a part de l’equip d’oxigenoteràpia
● Joc de cànules orofaríngees o de guedel (de totes les mides)
● Mascaretes d’oxigenoteràpia adult i pediàtric (Venturi, Monagan i ulleres nasals)
● Aparells de presa de contants (a part de la motxilla)
○ Saturador de pols o pulsioxímetre
○ Tensiòmetre digital (amb piles de recanvi)
○ Glucòmetre (Amb llancetes i tires reactives)
○ Termòmetre digital
● Material no fungible o de cures (a part de la motxilla):
○ Guants de nitril de totes les mides
○ Gasses estèrils
○ Sèrum fisiològic d’irrigació
○ Bena elàstica o de crep (petita, mitjana i gran)
○ Mantes tèrmiques
○ Bosses de fred instantani
○ Bosses de calor instantani
○ Desinfectant
○ Tiretes
● Kit d’atenció al part imminent
● Mantes, talles i llençols
● Bosses d’escombraries i de residus sanitaris (Classe II)
Embarcació (mínim del tipus B)
Aquesta pot ser rígida o semirígida, adequada pel salvament de persones.

Unitats
3

L’empresa podrà tenir patrocini del material, sempre i quan aquest conveni o contracte
sigui aprovat per l’Ajuntament.
Tot aquest material anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària, tant l’adquisició com la
reposició, si és necessària.
A tots els socorristes se’ls entregarà la protecció solar que necessitin.
Uniforme: dessuadora, pantaló curt, samarreta, banyador, calçat adequat, gorra i
ulleres de sol. Tot el material haurà d’estar correctament identificat. La identificació es
farà amb el vistiplau de l’Ajuntament i caldrà incloure el logotip municipal.
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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Material per al bany assistit
Cadira amfíbia o crosses especials

1

Ajuntament de Begur
Expedient número: 442/2020
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada
Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme de les Platges de Begur.

Mitjans personals:
L’empresa haurà d’adscriure com a mínim al servei el següent personal:
Professional
Coordinador
Socorristes
Conductor d’ambulància
Patró d’embarcació

número
1
5
1
1

12.4.3. Equipament del vehicle de coordinació
Serà necessari posar a disposició del servei un vehicle per a realitzar les tasques de
coordinació i suport dels diferents llocs de socors. Aquest vehicle ha d’estar destinat
únicament a les tasques del servei, durant l’horari de presència del coordinador.
El vehicle haurà de tenir disposar de material de primer auxili.
El vehicle anirà identificat adequadament i amb el logotip de l’Ajuntament de Begur.
El vehicle haurà d’estar equipat amb farmaciola portàtil i el conductor ha de portar la
seva llauna de rescat, aletes i màscara i tub de respiració.
12.5. Tasques del servei
A continuació s’especifiquen les tasques exigibles de funcionament bàsic del servei a
les platges de Begur. Aquestes tasques s’entendran d’obligat compliment i caldrà
complementar-les, en el seu cas, amb les propostes incloses dins de la proposta de
funcionament del servei que es presenti a la memòria del servei.

12.5.1.1.- Servei d’informació als usuaris:
Per a poder mantenir als usuaris ben informats, l’empresa adjudicatària col·locarà en
cada un dels llocs de socors un panell informatiu, on hi constarà, com a mínim, i en
quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès), la següent informació:
a) L’horari i calendari de funcionament del servei de vigilància, salvament i socorrisme
i dels serveis complementaris.
b) La qualitat de les aigües de bany. Posarà al punt informatiu el resultat actualitzat de
les analítiques de les aigües de bany que els faciliti l’ajuntament.
c) L’actualització diària de la bandera, així com dels canvis que es puguin produir
durant l’horari del servei.
d) Informació mínima meteorològica: temperatura ambient, temperatura aigua, sol,
núvol,...
e) Telèfons d’interès.
f) Informació del servei d’assistència al bany i de cadira amfíbia
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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12.5.1 Tasques generals

Ajuntament de Begur
Expedient número: 442/2020
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada
Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme de les Platges de Begur.

g) Altres aspectes relacionats amb els riscos derivats de l’ús de les platges que puguin
sorgir durant la temporada de bany.
Complementàriament, el servei disposarà d’un servei d’informació als usuaris de
possibles riscos mitjançant megafonia. Dins les tasques de prevenció de riscos,
l’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar el servei de megafonia per a informar als
usuaris de circumstàncies existents.
L’empresa també haurà de disposar de la senyalització necessària per a la indicació
de la presència de riscos en punts concrets de les platges (presència de corrents, risc
d’esllavissades, ...).

a) Vetllar per la conservació dels senyals i del material destinat a la prevenció
d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme.
b) Informar sobre la prohibició de què les embarcacions amb motor o sense, motos
aquàtiques i els practicants d’esports nàutics efectuïn els seus exercicis fora de les
zones de bany i que efectuïn les entrades i sortides d’acord amb les disposicions
vigents.
c) Informar als usuaris/es de la prohibició de la presència d’animals i objectes que
puguin representar un perill pels banyistes dins les platges i les zones de bany.
d) Avisar a la Policia Local de qualsevol activitat que infringeixi algun precepte
contemplat en les ordenances municipals o no estigui contemplada al pla d’usos.
e) Senyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació establerta en l’Ordre de
la Presidència del Govern de 31 de juliol de 1972, modificant-les quan les
circumstàncies de temps o altres així ho aconsellin mitjançant les banderes
corresponents. Caldrà actualitzar aquesta informació als mitjans que es determinin
(panells informatius, llocs web, etc.) i actuar segons el protocol establert.
f) Vigilar tota classe d’activitats o incidències que puguin resultar perilloses pels
usuaris/es i practicar la prevenció, de paraula, als infractors.
g) Senyalitzar de manera visible els possibles perills que es puguin detectar durant el
desenvolupament de la temporada.
h) Informar als interlocutors municipals de qualsevol incidència que pugui disminuir la
qualitat del servei a la platja.
i) Complementar la vigilància des de la sorra, amb la vigilància per mar mitjançant
rondes per tot el litoral de Begur.
j) Altres avisos preventius, des de terra i des de mar: usuaris a les roques i/o
espigons, banyistes fora la zona de bany, esports nàutics dins de la zona de bany,
pesca en zones prohibides, activitats perilloses a la platja, banyistes lluny de la sorra
(cansament), condicions meteorològiques o de l’estat de la mar.
12.5.1.3.- Servei de salvament i socorrisme
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió de 10 de març de 2020. El Secretari.
_________________________________________________________________________
15

Codi Validació: 7PF7QYXP2LLXDNZSYPK4DRXP3 | Verificació: https://begur.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 29

12.5.1.2.- Servei de vigilància a les platges
Per tal de vetllar per la vigilància i la prevenció dels accidents caldrà desenvolupar les
tasques específiques següents:

Ajuntament de Begur
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L’empresa adjudicatària té com a objectiu la intervenció immediata quan sobrevingui
alguna situació de risc o accident que només cessarà quan es consideri que les
persones accidentades es troben fora de perill, després d’haver rebut els auxilis i
l’assistència sanitària necessària. En relació a aquesta prestació, les tasques a
desenvolupar seran:
a) Dotar al servei dels elements i dispositius d’auxili necessaris per a realitzar-lo
eficaçment i, es mantindran a disposició permanent d’actuar durant tota la temporada
de bany, a fi d’intervenir immediatament quan sobrevingui algun accident.
b) Informar als interlocutors municipals de qualsevol incidència o accident greu
ocorregut durant el servei a la platja.
c) L’empresa adjudicatària realitzarà un registre de totes les actuacions que realitzi,
per tipus.
d) Definir els protocols d’actuació de salvament i socorrisme, on es contemplin els
recursos humans i materials que intervenen quan es materialitzi algun dels riscos
existents. Aquest protocol haurà de ser revisat anualment i comptar amb el vistiplau de
la Policia Local i Protecció Civil municipal.
L’empresa haurà d’incloure dins dels seus protocols d’actuació els procediments
d’actuació en cas d’emergència al litoral.
e) Realitzar un simulacre d’accident durant la temporada de bany, en coordinació amb
la Policia Local i l’àrea de Medi Ambient, amb qui conjuntament es decidirà quina
situació de risc es posa a prova. Si s’escau també hi podrà intervenir Protecció Civil.

El servei s’ha d’iniciar amb tots els mitjans preparats a les 11h.
Es farà una primera ronda, a fi i efecte de valorar l’estat general de la sorra i l’aigua
(partícules en suspensió, brutícia de la sorra, estat dels sobreeixidors, presència de
meduses,...).
Un cop comprovat que tot el dispositiu està en condicions de prestar el servei, es
comunicarà amb quina bandera s’inicia el servei (la via de comunicació i a qui es
realitzarà la comunicació es determinarà abans de l’inici de la prestació del servei).
El coordinador haurà de realitzar el corresponent control de presència del personal i
notificar a l’Ajuntament, en cas d’alguna incidència.
12.5.3. Tasques específiques durant la prestació dels serveis
El servei s’haurà de desenvolupar seguint les indicacions de la pròpia empresa fetes
en la memòria del servei, que hauran d’incloure les especificacions realitzades en el
plec.
Es realitzaran un mínim de dues rondes diàries (matí i tarda) per tot el litoral del
municipi de Begur, on es realitzarà una verificació de l’estat general de l’aigua i la
sorra, i la tasca preventiva a mar.
El coordinador de platges realitzarà un mínim de dues visites a tots els llocs de socors
al dia.
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió de 10 de març de 2020. El Secretari.
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12.5.2. Tasques específiques a l’inici de la jornada

Ajuntament de Begur
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Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció, vigilància,
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L'organització del servei de vigilància de la platja es basarà amb rondes dinàmiques i
amb rotació del personal que ocupa les cadires de vigilància. Un cop adjudicat el
contracte, l’empresa presentarà la metodologia del servei a l’Àrea de medi ambient,
per a la seva validació.
Qualsevol canvi de bandera durant la prestació del servei, també haurà de ser
comunicat.
L’empresa serà responsable de la col·locació i reposició de les cordes de subjecció de
les banderes als màstils (pals per a la hissada).
L’empresa permetrà la funció revisora dels tècnics municipals als efectes de verificar
les instal·lacions i el material adscrit a la prestació del servei.
L’empresa haurà de participar, donar cobertura i assumir les seves competències en
qualsevol servei que sigui requerit per part de l’Ajuntament, sempre que sigui justificat i
en casos d’emergència o urgència, tant en l’horari de servei com fora d’aquest, durant
el període de servei.
12.5.4. Tasques específiques al final de la jornada
La finalització del servei es realitzarà a les 19h. A partir d’aquest moment, i no abans,
els socorristes podran recollir tota la instal·lació.
A la finalització del servei també es comunicarà amb quina bandera es tanca el servei.
12.5.5. Pla de manteniment dels recursos materials
L’empresa ha de disposar d’un protocol de revisió de l’estat del material i d’actuació en
cas d’incidència (reparació, substitució,...).
12.5.6. Gestió de residus

Per als residus ordinaris (assimilables a municipals), el contractista, dins l'espai físic on
desenvolupa la seva activitat haurà de separar correctament les 4 fraccions (envasos,
paper, FORM i RESTA) i traslladar aquests residus als contenidors de cada fracció
localitzats a les illes de contenidors de les platges o bé a les Àrees d'Emergència
distribuïdes per varis punts del municipi. Pel cas que hagin generat envasos de vidre,
forçosament hauran de traslladar aquesta fracció a les Àrees d'Emergència ja que a la
platja no es recullen envasos de vidre. L'Ajuntament es reserva la potestat de
modificar el sistema de recollida per aquell que consideri millor per garantir millors
nivells de recollida selectiva.
Per als residus sanitaris (grup III) es disposarà dels contenidors o bosses
homologades, segons el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de gestió dels residus
sanitaris.
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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El contractista realitzarà la correcta gestió dels residus, tant dels sanitaris com dels
ordinaris que es derivin de la prestació del servei.
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La gestió dels residus sanitaris o d’altres tipus de residus no assimilables a municipals
anirà a càrrec de l’adjudicatari i caldrà acreditar al final de la temporada, conjuntament
amb la memòria del servei de tota la temporada, la correcta gestió dels mateixos.
12.6.

Registres del servei i memòries d’actuació

12.6.1. Inici de la prestació del servei
A la primera jornada de la prestació de serveis, es redactarà una acta amb el següent
contingut:
 Relació del material de l’Ajuntament posat a disposició de l’empresa adjudicatària.
 Declaració de l’estat d’aquest material.
 Comprovació que l’empresa adjudicatària posa a disposició del servei tot el material
requerit per al bon funcionament i que es correspongui amb el llistat de la memòria
de servei de la seva proposta.
 Relació de cadascun dels llocs de treball amb el nom i cognoms de la persona
assignada, i la titulació específica de cada treballador.
 Documentació relativa al compliment dels requisits en matèria de prevenció de
riscos laborals.
 Definició dels canals de comunicació i destinataris de la informació diària sobre
l’estat de la platja i altres incidències en el moment de l’obertura del servei, durant la
jornada, si s’escau, i al finalitzar el servei.
 S’hi adjuntaran els protocols d’actuació de salvament i socorrisme.
 S’inclourà la data prevista per a la realització d'un simulacre.

Serà l’Ajuntament qui informi als mitjans de comunicació, l’inici i les característiques
del servei de vigilància i socorrisme a les platges del municipi, així com les
informacions que consideri traslladar a la població. En cap cas, l’empresa adjudicatària
realitzarà comunicats de premsa, sense el consentiment de l’Ajuntament.
12.6.2 Durant la prestació del servei
L’adjudicatari haurà de dur a terme:
 Registre diari: l’empresa haurà de dur un registre diari, per cada una de les platges,
de totes les intervencions que realitzi, per tipus, siguin de la naturalesa que siguin,
el resultat de les rondes per mar i les supervisions de mòduls i material.
 Resum setmanal: l’empresa haurà de presentar a l’Ajuntament, setmanalment, un
resum dels registres diaris.
 Memòria mensual: mensualment es prepararà una memòria resum del servei on hi
consti, com a mínim:
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió de 10 de març de 2020. El Secretari.
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Aquesta acta es signarà conjuntament per ambdues parts; empresa adjudicatària i
Ajuntament.
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- Recursos materials: elements desplegats, manteniment, incidències,...
- Recursos humans: llistat del personal, incidències, ...
- Resum de l’activitat de les platges. Anàlisis de les dades recollides al resum
setmanal, per cada una de les platges.
- Planificació pel mes següent.
- Altres informacions que es vulguin incloure i siguin d’interès.
12.6.3 Finalització de la prestació del servei

12.7. Prevenció de riscos, seguretat i higiene del personal
L’empresa adjudicatària haurà de complir estrictament les disposicions de la vigent
normativa en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, salut i higiene en el treball.
D’acord amb el Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article
24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, sobre la
coordinació d’activitats empresarials, l’empresa adjudicatària haurà de presentar la
documentació següent:
- Riscos i mesures de prevenció, protecció i emergència implantades a l’empresa
respecte les tasques a realitzar al nostre municipi.
- Informació sobre activitats de la seva empresa que puguin interferir amb risc o
generar risc pels treballadors presents en el nostre centre de treball.
- Còpia del contracte amb el servei de prevenció aliè o justificant de la modalitat
preventiva adoptada.
- Relació de treballadors que formaran part del servei, detallant:
 Nom, DNI o NIE i lloc i tasca a desenvolupar.
 Acreditació de disposar de la formació general i específica necessària i
suficient en prevenció de riscos laborals.
 Certificat que acrediti la vigilància de la salut, deixant constància de la seva
aptitud per a desenvolupar les tasques assignades.
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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Amb la presentació de la última factura del contracte, es presentarà una memòria final
de valoració, que contindrà com a mínim:
- Funcionament del servei, dèficits detectats i les possibles millores aplicables per
a la temporada següent.
- Registre de canvis de colors de banderes de cada platja.
- Avaluació dels resultats del simulacre realitzat.
- Avaluació de les intervencions realitzades.
- Resultat de les enquestes de satisfacció als usuaris/es en relació a la seva
satisfacció amb la qualitat del servei.
- Resultat del recompte d’usuaris.
- Avaluació de les actuacions de sensibilització realitzades.
- Anàlisi de les dades recollides als informes setmanals i mensuals.
- Relació i detall de l’estat de tot el material (de l’Ajuntament i de l’empresa).
- Acreditació de la gestió dels residus sanitaris.
- Altres informacions que es vulguin incloure i siguin d’interès.
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13.

Acreditació d’haver rebut la informació dels seus riscos, instruccions i
procediments de seguretat.
Acreditació d’haver facilitat al personal els equips de protecció individual
exigibles per la feina a realitzar.
La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació
d’activitats empresarials.
Relació, si s’escau, dels Delegats de Prevenció.
Llistat de maquinària i equips que s’utilitzaran pel desenvolupament del servei,
especificant:
Avaluació del compliment del Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització
pels treballadors dels equips de treball.
Justificant d’entrega d’instruccions de seguretat al personal que els utilitza.
L’adjudicatari estarà obligat a presentar aquesta documentació abans de l’inici
de les prestacions i l’Ajuntament es reserva el dret d’impedir l’entrada dels
treballadors en cas de no sigui presentada.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb
l'establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució del contracte.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
g) Es garantirà la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball.
Aquestes condicions especials d’execució es configuren com a obligació essencial del
contracte.
14.

OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTISTA

Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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Sense perjudici d’allò establert en la clàusula anterior, són obligacions essencials de
l’empresa contractista per a l’execució del contracte les següents:
a) El contractista assumeix la plena responsabilitat civil, per danys i perjudicis que es
causin a qualsevol persona, física o jurídica, que siguin conseqüència directa o
indirecta de l’execució del contracte o del seu incompliment; i a l’efecte, s’obliga a tenir
contractades les assegurances generals de responsabilitat civil i específiques sobre el
personal i els usuaris del servei, per un capital mínim de cobertura de 300.000€.
L’incompliment d’aquesta obligació, que es configura com a essencial, constituirà
causa de resolució del contracte.
b) Conservar en bon estat material i de funcionament el conjunt del material necessari
per a la prestació del servei, perquè sempre estigui en perfectes condicions en cas
d’haver-lo d’emprar. L’incompliment d’aquesta obligació, que es configura com a
essencial, constituirà causa de resolució del contracte.
c) Ambulància adscrita al servei:
L’empresa haurà de contractar un servei d’ambulància com a mínim del tipus B, que es
localitzarà preferentment a la platja de Sa Riera. Aquesta ambulància disposarà de:
- Assegurança vigent.
- ITV vigent.
- Certificació tecnicosanitària emesa per la Direcció General d’Ordenació i Regulació
Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- Tarja de transports emesa per la Generalitat de Catalunya.
15.

OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA

- L’Ajuntament de Begur està facultat per demanar a l’empresa contractista en
qualsevol moment, tota la documentació que consideri necessària a l’objecte de
comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’ordre fiscal, laboral, administratiu,
etc., requeriment que s’haurà d’atendre en el termini que en cada moment
s’assenyali per l’Ajuntament de Begur, així com totes aquelles determinacions
(compliment de nous registres, adaptació de protocols d'actuació, etc.) que es
derivin del sistema de gestió de Qualitat de la platja o altres que es puguin
implementar en el futur.
- L’empresa contractista serà responsable civil i administrativa, davant de
l’Ajuntament de Begur per les faltes que cometin els seus treballadors i empleats.
Està obligada al rescabalament dels danys que causin a tercers amb motiu de la
prestació defectuosa dels serveis o per negligència o per culpa, tant si són béns
com persones, com instal·lacions particulars o municipals, sense perjudici de les
sancions contractuals que els puguin ésser imposades.
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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_________________________________________________________________________
21

Codi Validació: 7PF7QYXP2LLXDNZSYPK4DRXP3 | Verificació: https://begur.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 29

Són obligacions del contractista:
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15.1. Responsabilitat de l’empresa contractista:
Serà responsable, des del moment de l’inici del contracte, dels danys que pugui causar
a tercers el mal estat de manteniment dels elements i instal·lacions municipals cedits
pel servei, i dels danys i/o deteriorament que pugui sofrir aquesta.
L’empresa respondrà de tota indemnització de danys i perjudicis per accidents que
ocasionin el personal, vehicles, embarcacions i instruments de treball utilitzats pel
servei, sense perjudici dels drets que l’assisteixin davant dels autors dels fets o les
companyies d’assegurances dels riscos.
L’empresa serà responsable, civil i administrativament davant de l’Ajuntament, per les
faltes que cometin els seus treballadors i empleats. Estarà obligat al rescabalament
dels danys i perjudicis que ocasioni a tercers amb motiu de la prestació del servei o
per negligència o per culpa, tant si són bens com si són persones, com si son
instal·lacions o materials particulars o municipals, sense perjudici de les sancions
contractuals que els puguin ésser imposades.
A tal efecte, l’empresa està obligada de tenir una pòlissa d’assegurança de
Responsabilitat Civil, amb una cobertura mínima de 300.000 € que cobreixi els
possibles danys causats a tercers com a conseqüència de l’activitat del contracte.
15.2. Compliment de la legislació en matèria de personal.

Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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- No alienar cap dels béns i o serveis de l’Ajuntament a l’acabament del contracte, ni
tampoc gravar-los.
- A petició de l’Ajuntament, col·laborar amb la recollida i transmesa de dades
necessàries per a la realització d’estudis o seguiments d’indicadors: meduses, estat
de la mar, meteorologia, sistema de gestió ambiental...
- El contractista i els seus treballadors que executin les prestacions del contracte han
de mantenir un tracte correcte amb els usuaris i treballadors de l’Ajuntament, i han
d’estar en disposició de poder atendre amb els dos idiomes oficials d’acord amb la
Llei de política lingüística.
- El material que aporti el contractista per a la prestació del servei haurà de passar la
revisió prèvia per part de la persona responsable del contracte per a valorar les
condicions adequades del mateix per a la prestació del servei. Així mateix, aquest
material serà d’ús exclusiu per al servei a Begur durant la durada del contracte.
-L’empresa es farà responsable de la manca de netedat, decòrum, uniformitat en el
vestir o de la descortesia i mal tracte que el personal observi amb l’usuari i públic en
general. En aquest aspecte, l’Ajuntament ostentarà el dret (podent imposar-se, a
més, la corresponent sanció) de separar del servei a qualsevol treballador que
realitzi aquest servei, que pel seu comportament donés motius per a tal fet.
-Igualment l’empresa serà responsable de que no hi hagi cap treballador que realitzi
més hores setmanals de les que marca el Conveni que li és d’aplicació; així com
que estigui retribuït amb un salari inferior a l’establert per dit Conveni; aplicant-se
supletòriament l’Estatut dels Treballadors.
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Tot el personal adscrit a aquest servei tindrà un contracte de treball, aplicant-se tot allò
establert en el Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen
equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure (codi conveni
núm. 79001905012002), publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7663, del 13 de juliol de 2018, i l’Estatut de Treballadors
L’empresa estarà obligat al compliment de la legislació que, aplicable en matèria
laboral i de seguretat social, sigui vigent durant la vida del contracte essent
exclusivament responsable, en cas d’incompliment de les obligacions que la legislació
esmentada l’imposi. El personal assignat per realitzar aquest servei, serà el necessari
per atendre les obligacions establertes. Aquest personal dependrà únicament i
exclusivament de l’empresa, el qual tindrà vers tots els drets i obligacions pròpies de la
seva qualitat d’empresari, per tant de complir les disposicions vigents en matèria
laboral, fiscal, de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball legalment
establertes i que li siguin d’aplicació.
En cas de la contractació de personal estranger, aquest tindrà el permís de treball
corresponent per a la seva contractació.
L’Ajuntament sol·licitarà a principi de la temporada una relació de cadascun dels llocs
amb el nom i cognoms de la persona assignada. D’altra banda i dins dels cinc primers
dies de cada mes, haurà de presentar a l’Ajuntament, una relació nominal del personal
en servei, amb expressió de les incidències relatives a baixes de personal i noves
contractacions que poguessin haver-se produït. Si les necessitats del servei exigeixen
canvis operatius de caràcter temporal, es podran aplicar per ordre de l’empresa, sense
afectar el pressupost ni la qualitat del servei.
En cas que l’empresa presenti un nou organigrama del personal necessari per a
realitzar el servei, i aquest incrementi al nombre de treballadors, aquest increment
podrà ser personal voluntari, havent-se de justificar per mitjà d’un document oficial de
les obligacions de l’empresa respecte aquest personal voluntari i de la idoneïtat
d’aquesta opció.
DRETS DEL CONTRACTISTA

Són drets del contractista:
a) Abonament del preu dels serveis corresponents, tal i com es determina en el
present plec.
b) L’Ajuntament de Begur haurà d’assistir l’empresa contractista en tots els
impediments que es puguin presentar per a la prestació dels serveis.
17.

FACULTATS DE L’AJUNTAMENT

Amb independència d’allò que estableix el plec de clàusules administratives
particulars, l’Ajuntament tindrà les facultats i potestats següents:
a) Reordenar els serveis, imposant les modificacions que es derivin de l'interès
públic, dins de les limitacions de la legislació vigent en matèria de contractació del
sector públic.
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16.
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b) Realitzar totes les inspeccions sobre el servei que cregui oportunes i donar les
ordres i instruccions necessàries per mantenir o restablir els nivells establerts de les
prestacions dels serveis.
c) Imposar les penalitats que s’escaiguin pel compliment defectuós o incompliment
de les condicions d'execució del contracte o demora, segons allò que preveu el
present plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives
particulars.
d) Interpretar el contracte.
e) Declarar la resolució del contracte.
f) Modificar el contracte per raons d'interès general.
18.

SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA

La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica que cal acreditar, tenint en
compte l’objecte del contracte i l’import, són les següents:
18.1. Solvència econòmica i financera:
a) Comptar amb un volum anual de negocis, en l’àmbit a què es refereix el
contracte, igual o superior a 100.000€ (cent mil euros), referit a l’any de major
volum de negoci dels tres últims anys conclosos.
b) Existència d’un contracte que asseguri la indemnització per riscos professionals
del licitador, corresponents als serveis que constitueixen la prestació objecte
del present Plec, amb un capital mínim assegurat de 300.000,00 euros (tres
-cents mil euros).

a) Experiència en prestacions del mateix tipus o naturalesa als de l’objecte del
contracte en els darrers tres anys, havent d’indicar-se l’import, la data i el
destinatari. A efectes de determinar la correspondència entre els contractes
acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte, s'admetran els que
coincideixin els tres primers dígits dels respectius codis de la CPV. Caldrà
acreditar-ho per mitjà de certificats d’execució o de prestació de serveis, quan
sigui requerit a tal efecte.
b) Estar en disposició dels següents certificats de gestió ambiental:
Certificat ISO 14001; o bé, certificat de sistema de gestió ambiental (EMAS)
Caldrà acreditar-ho per mitjà dels certificats corresponents, quan sigui requerit
a tal efecte.
Quan l’empresa sigui de nova creació, entenent-se per tal aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica podrà ser acreditada, de
manera alternativa, mitjançant l’aportació d’una relació del personal tècnic, integrats o
no en l’empresa, participants en el contracte. L’empresa haurà d’acreditar que el
coordinador del servei en l’execució del contracte compta amb el títol de socorrista
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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18.2. Solvència tècnica:
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aquàtic; sense perjudici d’haver d’acreditar igualment el certificat de gestió ambiental
abans detallat.
19. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L’Ajuntament designa com a responsable del contracte el Tècnic de Medi Ambient i de
Platges, al qual li correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de la prestació
pactada.
20.
TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES
El termini mínim tècnicament necessari per a la presentació d’ofertes es considera de
trenta-cinc dies naturals, comptats a partir de l’endemà de l’enviament a l’oficina de
Publicacions de la Unió Europea de l’anunci de licitació.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

1. Criteris quantificables automàticament (sobre C)

Puntuació màxima

1/ Proposta econòmica
2/ Proposta de millores
3/ Criteri de sostenibilitat ambiental
2. Criteri qualitatiu, quantificable a través d’un judici de valor
(sobre B)
Memòria tècnica

20 punts
25 punts
5 punts
Puntuació màxima

TOTAL

50 punts

50 punts
100 punts

I. Proposta tècnica, quantificable a través d’un judici de valor (fins a un màxim
de 50 punts):
Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica relativa al projecte descriptiu
del servei que inclourà la proposta d’organització i prestació del servei.
Es valorarà:
- La capacitat de síntesi, concreció , claredat i comprensió de la memòria.
- La capacitat de plantejar els serveis de manera coherent amb les característiques
geogràfiques, socioeconòmiques i turístiques del municipi de Begur i les seves platges.
I

Organització bàsica
Operativa diària de treball de tots els agents que participen dels serveis dins de
l'àmbit de territorial de gestió.
(màxim 10 pàg.)

25 punts

Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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II

III

IV

Recursos humans
Descripció de l'equip humà (relació de treballadors i les seves funcions dins del
servei, les rotacions, substitucions i dinàmiques de treball, etc.).
(màxim 5 pàg.)
Recursos materials
Distribució dels recursos materials, la seva gestió i l’assignació d’aquests al
personal; operacions de manteniment, conservació i reposició.
(màxim 5 pàg.)
Proposta de campanyes
Proposta de campanyes/activitats de conscienciació destinades als usuaris de les
platges, relacionades amb l'objecte del contracte.
(màxim 5 pàg.)

10 punts

10 punts

5 punts

Limitacions de la memòria tècnica:
1/ Quant al contingut: El contingut de la memòria (en qualsevol dels seus punts) no
podrà contenir cap dada o informació que hagi d’incloure’s en el sobre C (criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica). L’incompliment d’aquesta obligació
comportarà l’assignació de 0 punts en aquest apartat I, relatiu al global de la proposta
tècnica.
2/ Quant al format:
Format obligatori: Lletra Arial, tamany 11, interlineat senzill; màxim 25 pàgines
(respectant els límits especificats quant a cadascun dels apartats). El contingut de la
memòria ha de seguir l’ordre indicat anteriorment, indicant-se el títol de cada apartat i
seguidament el contingut al qual fa referència.

- Les contradiccions entre els continguts de varis apartats/subapartats de la memòria
presentada puntuaran 0 punts per cadascun d’aquests que integren la contradicció.
- Aquelles parts (apartats/subapartats) de la memòria que excedeixin del número de
pàgines màximes especificades a la taula anterior, es tindran per no posades; no
essent, en conseqüència, puntuables. En aquest cas, es puntuaria el contingut fins a la
pàgina màxima establerta.
La Mesa pot sol·licitar assessorament extern per tal d’efectuar la valoració.
II. Propostes econòmiques i altres propostes avaluables a través de criteris
automàtics (fins a un màxim de 50 punts):
1/ Proposta econòmica (fins a un màxim de 20 punts)
El licitador ofertarà, en la proposta econòmica, una baixa sobre el pressupost base de
licitació (referit a un any de contracte)
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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Es penalitzarà el següent:
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S’aplicarà la següent fórmula:

2/ Millores proposades sense cost addicional per l’Ajuntament (fins a un màxim
de 25 punts)
Es valoraran els següents criteris:
Nombre de dies d’ampliació del servei per any
Ampliació del servei anual en 30 dies
Ampliació del servei anual en 15 dies

II

III

IV

Màxim 7 punts
7 punts
3,5 punts

(L’Ajuntament determinarà quan es realitzarà aquesta ampliació anual
ofertada, que en tot cas estarà compresa entre el mes de juny i el mes de
setembre)
Ampliació del número de socorristes adscrits al servei, de presència
efectiva al lloc de treball, durant tota la temporada
Ampliació en dos socorristes
7 punts
Ampliació en un socorrista
3,5 punts
Ampliació d’una hora de prestació de servei diari en caps de setmanes i
festius, durant tota la temporada.
Sí
7 punts
No
0 punts
Bossa d’hores anuals
Bossa d’hores a utilitzar a criteri de l’Ajuntament, en casos que es prevegi
unes necessitats dins l’objecte i l’àmbit d’actuació del contracte (curses,
esdeveniments, activitats nàutiques, actes, festes i en general en qualsevol
situació que l’Ajuntament consideri necessari. Quedarà a criteri de
l’Ajuntament la utilització qualitativa de la bossa
d’hores (socorrista,
coordinador, embarcació,...)

Bossa de 30 hores anuals
Bossa de 20 hores anuals
Bossa de 10 hores anuals

Màxim 7 punts

Màxim 7 punts

Màxim 4 punts

4 punts
2,5 punts
1,5 punts

3/ Criteri de sostenibilitat mediambiental (5 punts)
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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I
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I

Inscripció de l’empresa licitadora en el Registre de Petjada de Carboni, Compensació i
Projectes d’absorció de diòxid de carboni regulat en el Real Decret 163/2014 o disposi
de la ISO 14064 de Sistemes de Gestió de Gasos Efecte hivernacle, o qualsevol altre
mitjà equivalent.

5 punts

La millor oferta qualitat preu serà pel licitador el qual, sumant els punts obtinguts en
tots els criteris, obtingui la puntuació més alta.
22.

COMPLIMENTS DEFECTUOSOS I PENALITATS

22.1. S'imposarà al contractista una penalitat de 500€ pel compliment defectuós lleu
de les prestacions del contracte. Es consideraran compliments defectuosos lleus els
següents supòsits:
a) Manca d’uniforme reglamentari del personal.
b) Manca de condicions higièniques de l’uniforme.
c) Presència de signes o anagrames a l’uniforme, més enllà dels definits.
d) Tracte incorrecte i irrespectuós amb els usuaris del servei i el personal de
l’Ajuntament.
e) No proporcionar la informació o l’ajuda necessària als usuaris.
f) No poder atendre als usuaris amb els dos idiomes oficials.
g) Manca de neteja dels punts de vigilància (mòduls i cadires) i dels seus voltants.

a) Incomplir l’horari de prestació del servei.
b) Incomplir el calendari pactat de prestació del servei.
c) No disposar de la titulació i altres requisits exigits en el plec, per a poder ocupar els
llocs de treball adscrits al servei.
d) Manca d’atenció als usuaris.
e) No portar correctament els registres del servei, exigits en el plec.
f) No entregar les actes, memòries i altres dades del servei.
g) No utilitzar els mitjans humans contractats.
h) No traslladar la relació nominativa actualitzada del personal adscrit al servei.
i) No entregar la documentació, materials i altres previstos en el present plec.
j) No complir amb els protocols d’actuació exigits en el plec i proposats en la memòria
de servei.
k) No donar compliment a la formació exigida en el plec.
l) No prestar el servei de vigilància per mar, exigits en el plec i proposats en la
memòria de servei.
Diligència. Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern
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22.2. S'imposarà al contractista una penalitat de 1.500€ pel compliment defectuós
greu de les prestacions del contracte. Es consideraran compliments defectuosos greus
els següents supòsits:
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m) No prestar el servei de vigilància a la sorra, exigits en el plec o millorats, en el seu
cas, en la memòria de servei.
n) No gestionar correctament els residus generats per la prestació del servei.
o) Incompliment de les normes laborals i de prevenció de riscos laborals establertes
en el servei de Begur.
p) Provocar danys a les instal·lacions, objectes i/o persones lligades al servei de
Begur.
q) Que el personal destinat a Begur, no sigui personal exclusiu per al servei.
r) Que el material destinat al servei de Begur, no sigui d’ús exclusiu per al servei de
Begur durant la durada del contracte.
s) Incompliment de les prestacions de col·laboració amb l’Ajuntament.
22.3. S'imposarà al contractista una penalitat d’entre 3.000€ pel compliment
defectuós molt greu de les prestacions del contracte. Es consideraran compliments
defectuosos molt greus els següents supòsits:
a) Incomplir amb el pagament de les despeses derivades d’aquest contracte:
impostos, taxes necessaris per al manteniment de llicències i permisos.
b) El falsejament de les dades de control lliurades a l’Ajuntament.
_____________________________________________________________________
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