PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SERVEIS PREVENTIUS
D’AMBULANCIA PER ACTES CULTURALS, ESPORTIUS ORGANITZATS O AMB
PARTICIPACIÓ DE L AJUNTAMENT SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present plec de condicions tècniques té per objecte la definició de les condicions
que han de regir la contractació dels serveis preventius sanitaris per a activitats
esportives, culturals i de promoció de la ciutat organitzades o amb participació per
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
2. CARACTERISTIQUES DEL SERVEIS/ DESCRIPCIÓ
Consistirà en la posada a disposició de transport sanitari a un màxim anual de
38 actes municipals comptabilitzat en 173’5 hores.
Previsió de serveis
Les dates dels diferents actes són orientatives corresponen a l’any 2018 i poden
variar.

Activitats Esportives
Activitats
Campionat Automodelisme

Data
24 setembre

Hores
7

Cursa “La Milla”
Open BTT Festa Major Hivern
Cross Parc de la Ribera (marge dret)
Festa de l’esport
Cross CEIP BERNAT
Cross CEIP STA. PERPÈTUA
Cross CEIP SANTIGA
Cross CEIP LA FLORIDA
Competició judo Festa major
Campionat de Judo
Cursa els 10 de Santa

11 març
PENDENT
4 febrer
2 Juny
19 maig
5 maig
22 Abril
12 maig
Setembre
Oct. o nov.
3 juny

3
7
4
7
3
3
3
3
2
4
4
4

Competició natació
Passejada Gent gran
Open BTT Festa Major estiu
Cursa Festa major
Campionat patinatge
Festival Patinatge
Cursa nocturna 8 km
Cultura
Activitats
Nadal al parc

Cavalcada reis

TIPUS SERVEI
ASVB
ASVB
ASVA
ASVA
ASVB
ASVB
ASVB
ASVB
ASVB
ASVB
ASVB
ASVA Clínica M. a
l’arribada
ASVB + DEA
ASVB + DEA
ASVA
ASVA
ASVB PENDENT

Juliol
19 febrer
Setembre
Setembre
Per determinar

6
6.5
4
2
12

Desembre

4

ASVB

Octubre

2

ASVI

Data
4 gener

5 gen

Hores
7

4

OBSERV.
PENDENT
CONF

Tipus Transport
ASVB

10.30 a 14h i
de 16.30 a
20h

ASVB

1

Activitats Esportives
Activitats
Tres Tombs

Data
3 febrer

Hores
4

TIPUS SERVEI
ASVI

Carnaval
Rua Carnaval
Correfoc Festa major hivern
Correfoc festa major estiu
Aplec sardanes
Castells de focs
Gent Gran
Activitats
Berenar gent gran
Recollida domiciliaria gent gran
Joventut
Activitats

10 febrer
6 febrer
10 març
1 setembre
6 maig
3 setembre

4
3
3
3
9
1

Data
5 setembre
5 setembre

Hores
3
3

Tipus Transport
ASVB + DEA
TSC adaptat

Data

Hores

Tipus Transport

Deskoncerts
Deskoncerts
Deskoncerts
Policia Local
Activitats
Cloenda d’educació viària
Setmana mobilitat
Comerç i promoció de la ciutat
Activitats
Fira medieval/fira.....
Electroparty
Promoció econòmica
Activitats
Electrocat

5 setembre
6 setembre
7 setembre

9
9
9

ASVB
ASVB
ASVI
ASVI
ASVB
ASVI

ASVA+ CM
ASVA+ CM
ASVA+ CM

S

maig
setembre

4’5
2

ASVB
ASVB

S

octubre
Abril

4’5
2

ASVB
ASVB

3

ASVB

juny

OBSERV.

L’Ajuntament amb la suficient antelació remetrà a l’adjudicatari, la sol·licitud del servei
a realitzar amb les següents dades: dia i hora acte, lloc on caldrà situar-se el vehicle
del preventiu, el nombre d’hores a realitzar, previsió d’aforament, i nom i telèfon de
persona de contacte.
L’Ajuntament podrà sol·licitar reunió presencial per organitzar actes corresponents a la
festa major d’estiu o quan ho consideri oportú.
3. Requisits del transport sanitari
Les ambulàncies hauran de disposar de la corresponent autorització i complir les
especificacions tècnic-sanitàries previstes pels Decrets 182/1990, de 3 de juliol pel
qual es regula el transport sanitari en l’àmbit territorial de Catalunya, el Real Decret
836/ 2012 de 25 de maig pel qual s’estableixen les característiques tècniques,
l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per
carretera.
Caldrà complir també les especificacions del Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es
fixa el contingut d’aquestes mesures.
4. Tipologia de transport sanitari i dotació de personal
Als efectes del present plec, les ambulàncies seran les que es detallen a continuació:
a) Ambulàncies de suport vital avançat: (ASVA): S’entén per ambulància de suport
vital avançat els vehicles condicionats per assistència sanitària “in situ” i trasllat
de pacients, dotats de personal sanitari qualificat i equipades dels aparells
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necessaris per dur a terme el seu comès (UCI mòbil). La dotació serà d’un metge
un DUI i un TTS (Tècnic en transport sanitari).
b) Ambulàncies amb suport vital intermedi: (ASVI) S’entén per ambulància amb
suport vital intermedi els vehicles condicionats per assistència sanitària “in situ”
i trasllat de pacients, dotats d’un TTS ,tècnic en transport sanitari i un DUI (
infermer diplomat )
c) Ambulàncies amb suport vital bàsic: (ASVB) S’entén per ambulància de suport
vital bàsic els vehicles condicionats per assistència “in situ” i trasllat de
pacients. La dotació serà de 2 TTS.
d) Transport sanitari col·lectiu adaptat : Destinades a la recollida de pacients amb
problemes de mobilitat, per assistir al berenar-homenatge de la gent gran.
Dotació: un tècnic TTS.
e) Punt d’atenció mèdica amb la dotació de sanitaris a determinar.
Sempre que es tracti d’un suport vital basic ASVB, l’ambulància portarà un DEA
(Desfibril·lador extern semiautomàtic).
El servei que es contractarà inclourà les activitats preventives i el trasllat urgent, urbà i
interurbà de tots els pacients que ho requereixin als centres sanitaris i/o hospitalaris
de referència. de conformitat al que estableix aquest plec. Es farà en el menor temps
possible en els vehicles de transport sanitari, independentment de rebre suport
sanitari i assistencial en el trasllat, amb els mitjans materials i humans si és necessari
recollits en aquesta contractació.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE
- Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s’estableixen les característiques
tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport
sanitari per carretera.
- Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
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