ANNEX

VALORACIÓ DELS CRITERIS NO AVALUABLES EN XIFRES O PERCENTATGES DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS DE LES PISCINES
MUNICIPALS DE PALAU, SANTA EUGÈNIA – CAN GIBERT DEL PLA I PISCINES
MUNICIPALS D’ESTIU DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA.
Han estat aplicats els següents criteris corresponents a l’apartat 19 “Criteris d’adjudicació
(clàusula 18 i 24)” de l’Annex I del PCAP on s’indiquen les CARACTERÍSTIQUES DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS DE LES PISCINES
MUNICIPALS DE PALAU, SANTA EUGÈNIA-CAN GIBERT DEL PLA I PISCINES
MUNICIPALS D’ESTIU DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA.

CRITERIS A VALORAR:
Criteris no avaluables en xifres o percentatges (fins a 45 punts)

Projecte d’organització i funcionament del servei: fins a 45 punts
Es valorarà el projecte d’organització i funcionament de la prestació del servei presentat pels licitadors. El
projecte haurà de contenir com a mínim les següents determinacions:
1) Relació de personal del qual disposarà l’empresa per a desenvolupar el servei: 20 punts
Es valorarà la seva capacitació professional, dedicació horària, experiència i altres aspectes que
permetin valorar la seva capacitació. La proposta ha de respectar en tot cas els mínims disposats en el
present plec i en el de prescripcions tècniques pel que fa a horaris i subrogació de personal si s’escau.
Es valorarà les característiques i capacitacions del personal necessari per atendre les possibles baixes o
substitucions del personal a subrogar de l’actual empresa concessionària, si s’escau.
2) Persona que, en nom de l’adjudicatària, dirigirà el servei amb indicació del seu perfil
professional: 10 punts
Es valorarà la capacitat i l’experiència de la persona que dirigirà el servei per part del contractista i que
actuarà com a interlocutor amb el responsable del contracte per part de l’Ajuntament.
Es valorarà la seva experiència en treballs de coordinació d’equips de socorrismes, en piscines cobertes
i descobertes.
3) Relació dels equips i material que s’adscriuran en concret al servei: 15 punts
Es valorarà la qualitat dels equips i materials previstos per a la prestació del servei a cada piscina
(farmaciola portàtil d’urgències, equip complet d’oxigenoteràpia portàtil i desfibril·lador Extern Automàtic
DEA), així com els altres materials i equips aportats pel licitador que puguin contribuir a una millor
prestació del servei.
S’aportarà una relació (*) de tots els equips i material previstos per a la prestació del servei a cada
piscina, indicant el nombre i les seves característiques.
* NO S’INCLOURAN LA RELACIÓ D’AQUELLS MATERIALS, L’APORTACIÓ DELS QUALS ÉS
OBJECTE DE VALORACIÓ MITJANÇANT XIFRES O PERCENTATGES (I PER TANT EN EL SOBRE 3)

VALORACIONS REALITZADES:
Criteris no avaluables en xifres o percentatges (fins a 45 punts)

EMPRESA

Plica 1
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL
NIF: B62538228

Plica 2
CONSORCI DEL TRANSPORT
SANITARI REGIÓ GIRONA, SA
NIF: A17447061

Plica 3
DIVERSPORT, SL
NIF: B17711474

Plica 4
EMERGÈNCIES SETMIL, SL
NIF: B57227175
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36 punts

VALORACIONS REALITZADES:
Plica 1 – LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L.
Declara que adscriuran a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a durlo a terme adequadament.
Relació de personal del qual disposarà l’empresa per a desenvolupar el servei (Màxim 20 punts)
• S’adjunta organigrama de l’empresa per establir els diferents nivells de direcció i coordinació.
• En una taula es concreten els professionals a disposició del servei i les seves especialitats.
• Funcions de la direcció d’operacions + CV (Albert Villón).
• Funcions de la direcció de zona + CV (Carles Montemayor).
• S’adjunta CV de personal socorrista que es podrà incorporar al servei si es considera necessari
(Raoni Molina Vega amb ROPEC, Altamiro Pereira Leal, Raquel Sanchez Arbolea, Adrián Jiménez
López amb ROPEC).
• Característiques del personal de Llop i objectius que perseguirà (estabilitat del personal, potenciar el
personal compromès, formació i reciclatge dels llocs de treball, ...).
•
Els socorristes seran titulats amb certificat de socorrista aquàtic. (és obligació essencial del contracte)
• Tot el personal del servei de Llop pot assistir a totes les formacions que es programen de manera
anual.
• Es descriu un sistema de seguiment, avaluació i millora contínua del personal tècnic, on proposen
que es puguin realitzar sessions d’observació juntament amb la persona tècnica responsable de
l’Ajuntament, i reunions de direcció estratègica a petició de l’Ajuntament.
• Llop subrogarà el personal que actualment presta el servei i incorporarà, en cas que faci falta, tot el
personal per a la gestió del servei de socorrisme de Girona.
• Comptarà amb un pla de substitucions per garantir que el servei es presti amb normalitat (amb
quatre nivells: substitucions amb personal intern, borsa de currículums de Llop, borsa de treball de
Girona i publicar ofertes a través de la Intranet).
• Es descriu el sistema de cobertura de les absències, les suplències o substitucions, i de les baixes.
• Distribuiran les vacances de forma que no alteri el normal desenvolupament del servei.
• Es defineix el procediment de Cadena de Substitucions pactada.
• S’adjunta diagrama de flux del protocol de cobertura de baixes laborals.
• Es descriu la Intranet com a eina per cobrir baixes i substitucions.
• Es descriuen les eines de comunicació interna.

Puntuació: 18 punts

Especifiquen mitjançant l’aportació del seu currículum i de forma detallada els professionals de
l’estructura de l’empresa que posarà a disposició del servei per la gestió del contracte.
Un altre aspecte a destacar és que a més del personal a subrogar, posen a disposició del contracte 4
socorristes per incorporar al servei en cas de necessitat. Així mateix detalla molt bé d’aquest personal la
seva formació i també la seva experiència.
També l’empresa especifica que disposa d’un procediment molt ben detallat, per garantir la prestació del
servei i cobrir les possibles absències, suplències, substitucions i baixes.
Cal fer esment que es defineix amb detall el procediment que portaran a terme “Cadena de
Substitucions”, per garantir la continuïtat del servei en tot moment.
A partir de la informació aportada s’observa que els recursos, estructura, organització i capacitació
garanteixen una bona prestació del servei.
Es valora molt positivament la descripció i els recursos previstos per desenvolupar el servei.

Persona que dirigirà el servei amb indicació del seu perfil professional (Màxim 10 punts)
• Nom del coordinador del servei: Dalmau Puig Canet i adjunten el seu currículum i experiència.
• Es descriuen les seves responsabilitats, aptituds i funcions a realitzar.
• El director d’operacions estarà en contacte amb l’Ajuntament de Girona com a última responsable de
la qualitat del servei i serà la persona referent de contracte junt amb la coordinació de socorrisme.

Puntuació: 6 punts

Especifica en el currículum que disposa de formació de socorrista aquàtic, també de formació
relacionada amb salvament, activitats aquàtiques, riscos laborals, fisioteràpia, ...
Disposa d’experiència com a monitor i coordinador d’activitats aquàtiques.
Tot i que caldria valorar la seva capacitat i experiència i que segons la informació presentada no disposa
d’experiència en la coordinació de personal adscrit al servei de socorrisme, segons el seu currículum,
demostra capacitat i experiència en la gestió de personal vinculat a les piscines i a les activitats
aquàtiques, fet que demostra la capacitat per desenvolupar les tasques de coordinador que caldria
realitzar.
Relació dels equips i material que s’adscriuran en concret al servei (Màxim 15 punts)
• L’empresa facilitarà el següent material per a la prestació del servei a cada instal·lació:
- Farmaciola portàtil d’urgències. (és obligació essencial del contracte)
- Equip complet d’oxigenoteràpia portàtil. (és obligació essencial del contracte)
- Desfibril·lador Extern Automàtic DEA. (és obligació essencial del contracte). El desfibril·lador proposat
és el PHILIPS HS1 M5066A.
- Roba de treball pel personal (és obligació essencial del contracte), gorra, cremes de protecció, xiulets,
paper i llapis per apuntar.
• Es descriu el procediment per realitzar inventari de tots els elements i materials.
• Es defineix el protocol de proposta de nou material que implementaran.
• Enquestes al personal treballador per una millora de la prestació del servei.
• Altres equips i materials aportats per Llop:
- Plans d’entrenament disponibles per als usuaris de bany lliure (proposen incorporar en l’espai de
la piscina uns plafons amb diferents entrenaments i estiraments / 1 Adaptació / 2 Manteniment /
3 Competició). El personal socorrista, sense desatendre les seves funcions, s’encarregarà de
dinamitzar la informació dels plafons.
- També incorporaran fitxes d’estiraments per realitzar fora de l’aigua abans d’iniciar l’entrenament
aquàtic (els socorristes s’encarregaran de recomanar quina fitxa ha de seguir la persona usuària
depenent de quina pràctica de natació vulgui realitzar).

Puntuació: 5 punts

Es descriuen molt correctament mitjançant les corresponents fitxes, els materials que aportaran pel
desenvolupament del contracte i s’observa que els materials i equips previstos per a la prestació del
servei són de bona qualitat, però cal destacar que en el cas del desfibril·lador no és un aparell automàtic
(es tracta d’un desfibril·lador DESA).
L’aportació de la farmaciola portàtil, l’equip d’oxigenoteràpia, el DEA, i la roba de treball, són obligacions
essencials del contracte, tot i que es valora la descripció realitzada quant a nombre d’unitats i les seves
característiques.
Cal destacar també que no es detallen les característiques dels plafons i fitxes amb els diferents plans
d’entrenaments i estiraments.
Aquestes propostes no es valoren positivament atès que tot i que poden representar una millora pels
usuaris/es de les piscines, cal destacar que no és un material vinculat al servei de socorrisme que pugui
contribuir a una millor prestació o qualitat del servei.
A partir de la proposta presentada es valora positivament les característiques del material que és
obligació del contracte, no presenten una proposta d’altres materials fora dels obligatoris que puguin
contribuir a una millor prestació del servei.

Plica 2 – CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI REGIÓ GIRONA, S.A.
Declara que es compromet a l’adscripció al contracte dels mitjans personals i materials requerits.
Relació de personal del qual disposarà l’empresa per a desenvolupar el servei (Màxim 20 punts)
• Es comprometen a la subrogació del personal que actualment presta el servei, i en tot cas, si fos
necessari a la contractació del personal necessari pel compliment del contracte.
• Compten en l’actualitat amb una plantilla de 15 tècnics en transport sanitari.
• Garanteixen la continuïtat del servei durant una baixa, incapacitat laboral, absentisme o vacances.
• Temps de suplència no superior a 30 minuts. (un retard de fins a 30 minuts és infracció greu segons el PCAP)
•
Compromís d’entrar 15 minuts abans per poder preparar el material. (El socorrista estarà en el seu lloc de

treball, preparat per començar el servei, a l’hora prevista per obrir la instal·lació al bany en cadascuna de les piscines,
segons el PCAP)

•
•
•
•

Garanteixen la cobertura ininterrompuda del servei.
Es descriu un protocol en cas d’accident.
Es descriu un protocol de primers auxilis.
Hi haurà un registre de control d’incidències. (en el PCT es demana portar el control de les incidències, cures i

qualsevol altre control que tingui relació amb el servei de socorrisme i sigui demanat pel responsable municipal de la
piscina, així com un registre diari d’incidències i assistències segons el PCAP)

Puntuació: 12 punts

Tot i que hi ha el compromís de contractar més personal pel servei, si fos necessari, no especifica de
forma detallada com portarien a terme aquesta contractació o si per exemple disposen de bossa de
personal . Tampoc aporten organigrama i estructura de l’empresa per entreveure la correcta prestació del
servei
Disposen d’un protocol no molt detallat per possibles incidències de cobertures operatives, un protocol
en cas d’accident i un protocol de primers auxilis.
Es garanteix la cobertura ininterrompuda del servei amb un temps de suplència inferior a 30 minuts (que
considerem excessiu), ja que cal garantir en tot moment la presencia de la figura del socorrista.
En general la informació presentada es correcte, però es troba a faltar un detall més exhaustiu
d’aquesta, dels protocols que garanteixin la continuïtat del servei, com també de més informació del
personal a contractar a part del personal a subrogar.

Persona que dirigirà el servei amb indicació del seu perfil professional (Màxim 10 punts)
• Nom: Maria Rosell Riera
Perfil professional: Coordinadora del Servei i TES
• No es descriu la seva experiència en treballs de coordinació d’equips de socorrismes, en piscines
cobertes i descobertes.

Puntuació: 2 punts

En la informació aportada no es detalla la seva formació ni experiència professional, és limita a
especificar el seu nom i el perfil professional (coordinadora del servei i TES).
Tampoc detalla, com es sol·licitava, la seva capacitat i experiència en treballs de coordinació d’equips de
socorrismes, en piscines cobertes i descobertes.
Amb la informació presentada no és pot realitzar una valoració objectiva de la seva capacitat i
experiència per coordinar el servei, fet que suposa una valoració molt baixa.

Relació dels equips i material que s’adscriuran en concret al servei (Màxim 15 punts)
• L’empresa facilitarà el següent material per a la prestació del servei a cada piscina:
- Desfibril·lador extern automàtic. (és obligació essencial del contracte)
- Material d’immobilització (taulell espinal, immobilitzador de cap, collarins cervical, fèrules de
Kramer i fèrules de buit).
- Material de rescat (flotis o llaunes de rescat).
- Material fungible (gases, sèrum fisiològic, benes, creps, betadine, ..,). (és obligació essencial del
contracte)

Puntuació: 5 punts

No es descriuen correctament les característiques dels equips i materials que aportaran pel
desenvolupament del contracte, fet que impedeix valorar objectivament la seva qualitat.
A part, i es valora positivament, que facilitaran altre material que adscriuran al servei (material
d’immobilització i el material de rescat aportat a cada piscina), tot i que no especifiquen les seves
característiques.
A partir de la proposta presentada no es valora positivament les característiques i qualitat del material
presentat en aquest apartat i que s’adscriurà al servei.

Plica 3 – DIVERESPORT, S.L.
Declaren que disposen dels mitjans personals i materials requerits.
Relació de personal del qual disposarà l’empresa per a desenvolupar el servei (Màxim 20 punts)
• Es comprometen a “subcontractar” tot el personal que actualment està portant a terme el servei.
• Disposen de 3 socorristes titulats, amb ROPEC, contractats durant tot l’any per cobrir suplències.
• Disposen d’una borsa amb més de 100 socorristes dins la província de Girona, per cobrir vacants.
•
Tot el personal estarà qualificat amb les titulacions corresponents i estaran registrats al ROPEC. (son
obligacions del contractista segons el PCAP)

Puntuació: 10 punts

A mes del personal a subrogar, especifiquen que disposen de 3 socorristes titulats per cobrir suplències,
fet que es valora positivament, tot i que no presenten detalls d’aquest personal. Tampoc dona detalls de
les característiques de la borsa de treball de més de 100 socorristes.
A partir de la documentació presentada, trobem a faltar un detall més exhaustiu d’aquesta i dels
protocols que garanteixin la continuïtat del servei, fet que no permet valorar del tot positivament la
proposta presentada.
Persona que dirigirà el servei amb indicació del seu perfil professional (Màxim 10 punts)
• Nom: Sònia Jurnet Dabau
Perfil professional: Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i socorrista.
• Ex-treballadora del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona i coneixedora del servei.
• Gerent de l’empresa Diversport i coordinadora del servei de socorrisme en 10 instal·lacions a nivell
de Catalunya.

Puntuació: 7 punts

A mes del seu perfil professional que permet entreveure que disposa d’experiència en la gestió esportiva,
en la documentació aportada especifica que ha estat coordinadora del servei de socorrisme en 10
instal·lacions a nivell de Catalunya, però no acredita detalladament aquesta experiència, periodicitat, lloc
i característiques de les instal·lacions. Tot i això a partir de la informació aportada, la valoració que es
realitza es positiva.
Relació dels equips i material que s’adscriuran en concret al servei (Màxim 15 punts)
• L’empresa facilitarà el següent material per a la prestació del servei a cada piscina:
- 1 joc de walkies (per tenir contacte directe amb recepció).
- 4 flotadors salvavides.
1 cadira/elevador hidràulic Tipus L-1000 Astralpool. (ja tenim cadira elevadora a les 3 piscines)
- 1 farmaciola estàtica i reposició de tot el material.
- 1 farmaciola portàtil i reposició de tot el material. (és obligació essencial del contracte)
1 equip d’oxigenoteràpia i recanvis necessaris. (és obligació essencial del contracte)
1 Desfibril·lador Extern Automàtic. (és obligació essencial del contracte)

Puntuació: 12 punts

A partir de la informació presentada, tot i que no detallen de forma exhaustiva les característiques del
material que aportarà al servei, en general es valora positivament la seva proposta, especialment per les
característiques dels material i equips que no són obligatoris per prestar el servei.
En el cas de les cadires/elevadors hidràulics, tot i que les piscines municipals ja en disposen, donat que
les actuals ja estan al final de la seva vida útil, i donades les seves característiques i el cost d’aquest
material, es considerà una molt bona proposta.
També es valora positivament la resta de material addicional que pot contribuir a una millor prestació del
servei (joc de walkies, 4 flotadors salvavides i la farmaciola estàtica per a cada piscina).

Plica 4 – EMERGÈNCIES SETMIL, S.L.
Declara que adscriuran a l’execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris per dur a
terme els servei.
Relació de personal del qual disposarà l’empresa per a desenvolupar el servei (Màxim 20 punts)
• Es descriuen les necessitat de personal i el tipus de jornada per a l’execució del servei.
• Perfil professional dels socorristes i estratègia que garanteix la inscripció al registre del ROPEC.
• Es detalla la relació de personal de què disposa E7000 per a l’execució del servei + CV + títols +
dedicació horària + anys d’experiència.
• Es detalla la distribució horària dels socorristes a cada piscina per donar cobertura a les
instal·lacions.
• S’adjunten les característiques i capacitacions del personal socorrista que podrà atendre les possible
baixes o substitucions (Leandro Ariel Menéndez, Isaac Simón Codina, Joan Biel Ramírez).
• Estan aplicant la normativa ISO 26000 de Responsabilitat Social, a més d’aplicar les directrius de la
ISO 9001 i la ISO 140001 que garanteixen uns estàndards de qualitat en la prestació del servei.
• Es descriu de procediment de planificació de la temporada, en funció de les exigències del servei,
per tal de satisfer-ne les necessitats.
• Es descriuen els objectius del socorrisme preventiu i socorrisme assistencial.
• S’adjunta l’estructura de l’empresa a disposició del servei i es descriuen les seves especialitats i les
seves funcions.
• Es descriu la figura de Marc Tudela com a supervisor dels socorristes. (suport del coordinador)
• Es descriu el sistema de cobertura de baixes i absències, així com les tècniques de control i de
motivació per combatre l’absentisme. Tenen normativa interna per combatre l’absentisme presencial.
• Es descriu el pla de gestió de l’absentisme a les piscines de Girona.
• Des descriu la figura del socorrista comodí o corretorns, i el procediment de substitució immediata.
• S’indica una relació de documents i registres per a la gestió del servei.
• Es descriu un procediment d’actuació en prevenció de riscos laborals i un programa per garantir la
seguretat i salut dels treballadors.
• Es descriu una planificació d’entrenament dels socorristes per a facilitar el seu benestar físic.
• Es descriu una metodologia de treball (protocols), i un pla de salvament i socorrisme per a les
piscines de Girona.
• Procediments d’actuació específics durant la jornada laboral:
•
Els socorristes arribaran 15 minuts abans i la sortida es realitzarà quan tots els usuaris hagin
abandonat les piscines. (El socorrista estarà en el seu lloc de treball, preparat per començar el servei, a l’hora
prevista per obrir la instal·lació al bany en cadascuna de les piscines, segons el PCAP)

-

•

Es revisarà la instal·lació abans de l’obertura.
Es revisarà el material sanitari i de salvament abans de l’obertura.
Es revisarà el material de telecomunicacions (walkie talkie piscines d’estiu de la Devesa).
Durant la jornada col·laboraran amb els monitors de natació i es faran recomptes d’alumnes al
inici i en acabar les classes de natació.
- Col·laboraran amb els usuaris i amb el compliment de les normés d’ús de les piscines.
- Col·laboraran amb el personal de manteniment de les piscines.
- Ompliran per jornada laboral i torn un “Full de servei” on es resumiran els fets més rellevants.
Es descriu un pla de formació continuada del personal i realització de simulacres.

Puntuació: 18 punts

L’empresa defineix amb molt de detall el personal i la dedicació horària dels socorristes per a l’execució
del servei. (en part és lògic, atès que és l’actual empresa que presta el servei) També es defineix la
distribució horària per les diferents piscines.
Un altre aspecte a destacar és que a més del personal destinat al servei, posen a disposició del
contracte 3 socorristes per incorporar al servei en cas de necessitat. Així mateix detalla molt bé d’aquest
personal la seva formació i també la seva experiència.
S’especifiquen amb detall els professionals de l’estructura a l’empresa a disposició del servei i es
descriuen les seves especialitats i les seves funcions.
Disposaran de la figura d’un supervisor dels socorristes que donarà suport al coordinador.
Es descriu amb detall el procediment de cobertura de baixes i absències, per garantir la continuïtat del
servei.
Defineix amb detall la figura del socorrista comodí o corretorns, i el procediment de substitució
immediata.
Defineixen els protocols de treball i un pla de salvament per les piscines.

A partir de la informació aportada s’observa que els recursos, estructura, organització i capacitació
garanteixen una bona prestació del servei.
Es valora molt positivament la descripció i els recursos previstos per desenvolupar el servei.

Persona que dirigirà el servei amb indicació del seu perfil professional (Màxim 10 punts)
• La persona designada per a la direcció del servei serà Ion Ander Mundin.
• S’adjunta CV del coordinador (formació, experiència com coordinador i experiència anterior).
• Es descriu la dedicació horària (parcial) i les principals funcions del coordinador.
• Es comptarà amb el suport i la supervisió d’en Miquel Adrover + CV (coordinador d’instal·lacions
aquàtiques amb 20 anys d’experiència).
• Atenció telefònica 24h per atendre davant possibles imprevistos, emergències, catàstrofes o
calamitats.
• Es descriuen els mecanismes de gestió i les tasques de coordinació per la prestació del servei.

Puntuació: 8 punts

Especifica en el currículum que disposa de formació de grau en CAFE, certificat de professionalitat de
socorrisme en instal·lacions aquàtiques, i certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics
naturals, acreditant experiència de més de 5 anys fent tasques de supervisió i coordinació d’equips de
socorrisme en piscines.
També cal destacar de la proposta del compromís de disponibilitat i atenció telefònica les 24 hores.
Així mateix comptarà amb el suport d’un coordinador d’instal·lacions aquàtiques amb més de 20 anys
d’experiència.
La informació adjuntada fa que es valori molt positivament la seva capacitat i experiència.
Relació dels equips i material que s’adscriuran en concret al servei (Màxim 15 punts)
• Tot el material de millora serà de nova adquisició.
• El material proposat per a cada instal·lació és: (l’elecció es vasa en l’experiència gestionant el servei)
- Grua per gent amb mobilitat reduïda, amb una capacitat de 204 kg (1 unitat a cada instal·lació).
- Xiulet tipus Fox 40 (1 unitat per socorrista a cada instal·lació).
- Equip complert d’oxigenoteràpia portàtil + accessoris. (és obligació essencial del contracte)
- Desfibril·lador Extern Automàtic DEA. (és obligació essencial del contracte). El desfibril·lador proposat
és el ZOLL AED PLUS (es tracta d’un desfibril·lador DESA).
- Tauler espinal amb flotabilitat positiva tipus Spencer Tango (1 unitat a cada instal·lació).
- Ronyonera per rimers auxilis (1 unitat piscines d’estiu de la Devesa).
- Farmaciola de plàstic rígid i resistent (1 unitat a cada instal·lació).
- Joc de 6 fèrules inflables (1 joc a cada instal·lació).
- Conjunt de 4x2 crosses amfíbies infantils / adults (1 conjunt a cada instal·lació).
- Tensiòmetre portàtil i lleuger d’elevada precisió (1 unitat a cada instal·lació).
- Pulsioxímetre per mesurar la saturació de l’oxigen en sang (1 unitat a cada instal·lació).
- Joc de collarins adult i pediàtric (1 joc a cada instal·lació).
- Braç de rescat (1 unitat a cada instal·lació).
- Armilla de salvament tipus BA100 ajustable (1 unitat a cada instal·lació).
- Telèfon mòbil smartphone de 5” (1 unitat a cada instal·lació).
- Ordinador portàtil i impressora mutifunció (per la gestió del servei per part del coordinador / no
estarà a cap instal·lació en concret).
- Taula de material sanitari (1 unitat a cada instal·lació).
- Joc de Walkie talkie (3 unitats per les piscines d’estiu de la Devesa).
- Carpes per grups (2 unitats per les piscines d’estiu de la Devesa).
- Surera per la delimitació de la zona de grups (1 unitat per les piscines d’estiu de la Devesa).
- Polseres de plàstic informatives per la identificació de grups de menors (per les piscines d’estiu
de la Devesa).
- Polseres ST1 de control del temps i la profunditat de la persona submergida. Eina de control de
grups de risc (10 unitats a cada instal·lació).
• Disposen d’un magatzem a la província de Girona per realitzar substitucions de material i reposicions
de fungible de forma inmediata. (la reposició del material és obligació essencial del contracte)

Puntuació: 10 punts

Es descriuen molt correctament mitjançant les corresponents fitxes, els materials que aportaran pel
desenvolupament del contracte i s’observa que els materials i equips previstos per a la prestació del

servei son de bona qualitat, però cal destacar que en el cas del desfibril·lador no és un aparell automàtic
(es tracta d’un desfibril·lador DESA).
L’aportació de la farmaciola portàtil, l’equip d’oxigenoteràpia i el DEA, son obligacions essencials del
contracte, tot i que es valora la descripció realitzada en quant a nombre d’unitats i les seves
característiques.
En general es valora positivament la seva proposta, especialment per la important dotació de materials i
equips que no són obligatoris per prestar el servei i que suposarà una millora pel mateix (grua per gent
amb mobilitat reduïda, xiulet tipus Fox 40, tauler espinal, ronyonera per rimers auxilis a la ZED, joc de 6
fèrules inflables, conjunt de 4x2 crosses amfíbies, tensiòmetre portàtil, pulsioxímetre, joc de collarins
adult i pediàtric, braç de rescat, armilla de salvament, taula de material sanitari, joc de walkies per la
ZED, carpes per grups per la ZED, surera per la delimitació per la ZED, polseres de plàstic informatives i
polseres ST1 de control del temps i profunditat, 3 telèfons mòbils, un ordinador portàtil i una impressora
mutifunció per la gestió del servei).

