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a) El personal de socorrisme i infermeria de l'empresa adjudicatària del servei tindrà, com
a funcions principals, l’obligació d’advertir als usuaris i informar de la normativa d’ús
de les instal·lacions amb l’objectiu d’evitar o impedir qualsevol accident, el control i la
seguretat a la superfície de la làmina d'aigua així com la prestació dels primers auxilis i
el control de platges, zones d'estada i la farmaciola de les piscines sense perjudici del
suport que els puguin prestar els responsables de les instal·lacions municipals.
b) El personal ha de mantenir correcció i respecte als usuaris en la forma d’actuar i anar
degudament identificat amb la samarreta de socorrista.
c) L’empresa adjudicatària haurà de subministrar al inici de la prestació del servei el
material fungible de farmaciola necessari i imprescindible i mantenir-lo durant tota la
temporada.
d) L’empresa adjudicatària haurà de tenir disponible, durant tota la temporada, al servei
de l’equipament un equip d’oxigenoteràpia.
e) El personal 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 presentació de la documentació pertinent, així com el carnet
oficial del DEA, i acreditar la inscripció en el Registre de Professionals de l’Esport de
Catalunya, el ROPEC.
f) El personal destinat a desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte també
hauran de presentar el certificat legalment establert, emès pel Registre Central de
Delinqüents Sexuals, que acrediti que no ha estat condemnat/da per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en aplicació de la Llei 26/2016,
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.
g) L’empresa adjudicatària haurà de notificar l’organització del personal que proposi per
a la prestació del servei amb la suficient antelació, i com a màxim, 15 dies abans de

Codi Segur de Validació

La prestació del servei objecte del present contracte s’executarà d’acord amb les següents
condicions:

Estat d'elaboració: Original

2. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància,
salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals
d’Almacelles, i la neteja de la dependències sanitàries.

Origen: Origen administració

1. OBJECTE
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Expedient: 2022/421 (02.08.04) -Contractació de serveis

Metadades

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
SOCORRISME AQUATIC A LA PISCINA MUNICIPAL D’ALMACELLES
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L'horari de prestació del servei serà per a la temporada d’estiu dels anys 2022, 2023, 2024 i
2025 el que s'indica a continuació, amb la possibilitat de modificar-ho per motius climatològics.

Url de validació

3. HORARIS I PERÍODES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Metadades

l’inici de l’execució del contracte i d’acord amb les necessitats fixades. Aquesta
proposta d’organització haurà de ser acceptada per l’Ajuntament. Qualsevol
modificació en aquesta organització haurà de ser prèviament informada i tenir el
vistiplau de l’Ajuntament d’Almacelles.
h) Les obligacions bàsiques pròpies del personal que prestarà el servei seran les següents:
a. Dur a terme les tasques pròpies del socorrista (vigilància i primers auxilis)
d’acord amb la normativa legal vigent.
b. No abandonar el lloc de vigilància sota cap pretext, tret de les causes pròpies
de la prestació del servei o per força major, informant sempre prèviament al
responsable de la instal·lació.
c. El compliment total de l’horari del servei.
d. Impossibilitat de realitzar, durant les hores de treball, cap tasca que no sigui de
les seves funcions. S’evitarà l’ús de telèfons durant la jornada laboral, tret de
la utilització necessària en situacions d’urgència.
e. Informar, vigilar, controlar i atendre a tot usuari que requereixi els seus serveis
de manera cordial, amable i amb respecte.
f. 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, al més aviat possible, al
coordinador del servei.
g. Coneixement de la normativa vigent de les instal·lacions.
h. Vigilar que els usuaris respectin les normes d’ús de les instal·lacions i informarlos de les mateixes, en cas que actuïn de forma contrària.
i. Col·laborar amb els plans d’emergència i evacuació de la instal·lació, en cas de
ser necessari.
j. Col·laborar, si són requerits, en tots els actes de dinamització social o jornades
de recreació que s’organitzin a les instal·lacions.
k. Atenció a l'usuari, orientació, trasllat de persones disminuïdes, ajuda a
persones amb mobilitat reduïda, etc.
l. Farà complir la distribució de l’espai entre els usuaris de bany lliure i
cursetistes que s’hagin establert en les hores que es programin els dos tipus
d’activitats.
i) L'empresa adjudicatària 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, al més aviat possible, als responsables
tècnics de l’Ajuntament d’Almacelles.
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La piscina té tres vasos: un vas petit (70 m2), un vas mitjà (417 m2) i un vas esportiu de 50 m,
50x21 m (1050 m2).
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17 juny a 3 de setembre 2023
HORARI
HORES DIES TOT. HORES
JUNY
30
14
420,00
JULIOL
30
31
930,00
de 10,00 a 20,00 h
AGOST
30
31
930,00
SETEMBRE
30
3
90,00
FESTA AQUÀTICA NOCTURNA de 22,00 a 01,00 h
6
1
6,00
2376,00
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18 juny a 4 de setembre 2022
HORARI
HORES DIES TOT. HORES
JUNY
30
13
390,00
JULIOL
30
31
930,00
de 10,00 a 20,00 h
AGOST
30
31
930,00
SETEMBRE
30
4
120,00
FESTA AQUÀTICA NOCTURNA de 22,00 a 01,00 h
6
1
6,00
2376,00
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Servei socorrista aquàtic
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L’Ajuntament d’Almacelles podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària, amb una antelació
mínima de 15 dies, un increment en el nombre de socorristes en el cas d’aquells actes que
s’organitzin en que, per les característiques especials de la pròpia activitat i/o per la previsió
d’una afluència de públic superior a l’habitual, sigui necessari.

Origen: Origen administració

Un dia de la temporada, encara per determinar, s’organitzarà una festa aquàtica nocturna a la
piscina mitjana, es prestarà el servei de socorrisme durant la festa en horari de 22 a les 1
hores. Hi haurà 2 socorristes

Url de validació

El servei durant l’horari de bany lliure serà realitzat amb els torns i el personal necessari,
garantint durant tot l’horari de prestació del servei, la presència de 3 socorristes aquàtics.

Metadades

Amb inici el mes de juny i finalització el mes de setembre. Amb horari de dilluns a diumenge de
10 h a 20h
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L’ALCALDESSA

Codi Segur de Validació

El pressupost base de licitació és la suma de les despeses de personal que l’empresa
contractarà per a la prestació del servei i el benefici industrial que aquesta obtindrà per la
prestació d’aquest servei. El pressupost base de licitació del contracte (dos anys) és de 76.827
€ (amb IVA inclòs).
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6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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S’estableix un preu/hora de 13,50 €.

Origen: Origen administració

5. PREU

Url de validació

En la banda nord es configuren els vasos petit i mitjà. En la banda sud i a un nivell més elevat el
vas gran, i la zona de berenador i bar a l’est. Entre els vasos gran i els petits, i coincidint amb
les escales d’accés a la part alta del recinte, serveis públics, vestidors, magatzem d’eines i
materials de cloració i sala de la depuradora.

Metadades

Les piscines es troben delimitades en el c. De les Piscines per una tanca en la seva banda nord i
est, i en la carretera de Sucs en la seva banda oest. L’accés al recinte es troba a la banda est,
junt a la pista poliesportiva. La pista delimita amb la mitgera del pavelló municipal i del camp
de futbol.

