PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC PER LA PISCINA
MUNICIPAL DE GIRONELLA – ANYS 2021-2023-

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte la prestació del servei de socorrisme i primers
auxilis de la piscina municipal de Gironella, amb l’objectiu principal de prevenir riscos
i accidents a les persones usuàries de la piscina, vetllar per la seva seguretat i
integritat i prestar, en cas necessari, els primers auxilis bàsics i fer la derivació als
serveis mèdics sanitaris corresponents quan es consideri oportú. Concretament és el
personal necessari d’acord amb les característiques dels vasos i aforament de la
piscina Municipal de Gironella; havent de disposar simultàniament de 3 persones que
realitzaran les tasques previstes en aquest plec.
La codificació de classificació de productes per activitats (CPA) és el 93.19.19 i el CPV
és el 75252000-7 (Serveis de rescat).
La realització del servei seguirà el calendari d’obertura de la piscina municipal. La
previsió per a l’any 2021 és:
-

període del 19 de juny de 2021 al 12 de setembre de 2021.

-

Horari de 10:00 a 20:30

-

Personal: El necessari d’acord amb les característiques dels vasos i aforament.

La previsió per a l’any 2022 és:
-

període de 86 dies.

-

Horari de 10:00 a 20:30

-

Personal: El necessari d’acord amb les característiques dels vasos i aforament.

La previsió per a l’any 2023 és:
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-

període de 87 dies.

-

Horari de 10:00 a 20:30

-

Personal: El necessari d’acord amb les característiques dels vasos i aforament.

L’import del present contracte ascendeix a la quantia de 35.487,90 euros/any 2021i
35.487,90 €/ any 2022 , i 35.900,55 €/any 2023 al que s’addicionarà l’Impost sobre
el Valor Afegit
El pressupost màxim anual per a l’any 2021 de licitació es fixa en la quantia de
35.487,90 €/anual, IVA exclòs i que correspon a un total de 2709 hores./anuals
El pressupost màxim anual per a l’any 2022 de licitació es fixa en la quantia de
35487,90 €/anual, IVA exclòs i que correspon a un total de 2709 hores./anuals
El pressupost màxim anual per a l’any 2023 de licitació es fixa en la quantia de
35.900,55 €/anual, IVA exclòs i que correspon a un total de 2740,50 hores./anuals
El preu/hora màxim, sense IVA és de 13,10 €/anual
2. CONDICIONS DEL SERVEI
2.1.
-

-

Dur a terme la vigilància de salvament dels 3 vasos de la piscina municipal de
Gironella i la vigilància de les platges de tota la instal·lació.
Atendre els possibles accidentats en tota la instal·lació i fer les primeres cures
d’urgència. També s’estendrà l’atenció, en cas que es produeixin, als possibles
accidents d’usuaris de la resta del complex.
Fer respectar les normes d’ús de la instal·lació.

2.2.
-

FINALITAT:

OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari es compromet a:
a. Oferir el servei de socorrisme de la piscina municipal de Gironella, assignant
personal estable en nombre i categoria laboral, de manera que es garanteixi
la suplència automàtica en cas de baixa per vacances, descansos setmanals,
malaltia…
b. Disposar dels socorristes titulats necessaris segons les característiques del
casos i aforament de la piscina Municipal de Gironella
c. Organitzar, controlar i supervisar el desenvolupament del servei.
d. Substituir al professional per baixa laboral del mateix, així com per altres
situacions que impedeixin al personal titular el poder desenvolupar l’activitat
diària.
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e. Equipar el personal contractat.
f. Controlar l’ús de les existències del material mèdic i de farmaciola,
assegurant-ne en tot moment la dotació necessària.
g. Adoptar les disposicions necessàries per efectuar una auto-avaluació
metòdica de l’acció.
h. Participar en les reunions de coordinació i seguiment que estableixi la
Regidoria d’Esports.
i. Complir la legislació laboral vigent en les relacions contractuals entre
l’adjudicatari i el personal al seu servei per realitzar el servei objecte del
contracte.

Obligacions especifiques:
a) Disposar de socorristes titulats, els necessaris (segons instal·lació) amb la
titulació exigida, socorrista aquàtic i primers auxilis i el curs DEA
actualitzat, durant tot el període de prestació del servei. SEGONS les
característiques dels vasos i l’aforament de la piscina de Gironella serà
necessari un mínim de3 socorristes simultàniament.
b) Els socorristes estaran en el seu lloc de treball preparat per començar el
servei, a l’hora prevista per la instal·lació.
c) 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. Mensualment traslladarà un informe d’incidències
a la Regidoria d’Esports de Gironella.
d) Donar informació puntual a la regidoria d’esports de l’Ajuntament de
Gironella de totes les incidències o substitucions de l’equip de treball.
e) Establir, per escrit, la cadena de salvament a realitzar en cas d’urgència
f) Al finalitzar la temporada s’haurà de presentar una memòria amb
recopilació de les incidències, llibre de cures i valoració del servei.
g) Avisar amb l’antelació suficient dels canvis de personal per rescissió de
contracte i informar per escrit a la regidoria d’esports sobre les causes que
han motivat la rescissió.
h) Ser responsable, civil i administrativament, davant l’Ajuntament per les
faltes dels seus empleats.
i) Estar obligats al rescabalament dels danys que es causin a tercers, per
negligència, per culla o prestació defectuosa del servei; tant si son danys
a béns, com a persones, sense perjudici de les sancions contractuals que
puguin ser imposades.
j) Serà al seu càrrec l’adquisició, distribució i conservació del vestuari per a
la prestació del servei, així com el material necessari per a prestar el servei
sense discontinuïtat.
k) Garantir la formació dels treballadors que assigni a aquest servei i
presentar, a la Regidoria d’Esports, la documentació que acrediti aquesta
formació.
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l) Assignar a l prestació del servei personal estable, en nombre i categoria
laboral, de manera que es garanteixi les substitucions automàtiques en
cas de baixa per malaltia i absències per descansos setmanals i vacances.
m)Adquirit tot el material sanitari necessari pel bon funcionament del servei i
els recursos adients.
n) Controlar el material lúdic i/o alternatiu de la piscina.
o) Dur a terme la vigilància de salvament dels vasos de la piscina i la vigilància
de les platges.
p) En cas d’accident d’un usuari de la instal·lació, atendre i fer les primeres
cures d’urgència.
q) Fer respectar les normes d’ús de la instal·lació.
r) Tot el personal del servei haurà d’anar sempre uniformat i dur de forma
visible la inscripció “SOCORRISTA” a la samarreta; així com garantir, en
tot moment, la seva identificació. Al vestuari no hi podrà figurar cap motiu
publicitari o d’espònsor. Aquest tindrà el logotip de l’empresa i la inscripció
“SOCORRISTA” a la samarreta perquè sigui visible per els usuaris.
s) Haurà de presentar mensualment a l’ajuntament la còpia dels TC2 i TC1
del personal que desenvolupa la prestació.
t) Assumir totes les seves obligacions i drets com empresa en relació a les
lleis laborals vigents. Tot el personal adscrit al servei haurà d’estar donat
d’alta a la Seguretat Social.

2.3.

RECURSOS HUMANS:

La contractació dels professionals que l’adjudicatari hagi de realitzar, s’efectuarà
segons la normativa legal vigent en aquesta matèria, sense que s’estableixi relació
laboral entre aquest personal i l’Ajuntament de Gironella, essent a càrrec de l’empresa
adjudicatària totes les despeses de personal, incloses les càrregues socials.
L’empresa haurà de presentar una proposta de recursos humans atenent els següents
criteris:
- Descripció del lloc de treball de socorrista:
a)

Les persones designades per a realitzar el servei hauran d’estar en
possessió del la titulació exigida, socorrista aquàtic i primers auxilis i el
curs DEA actualitzat, durant tot el període de prestació del servei.

- Tasques del socorrista
-

Dur terme les tasques pròpies del socorrista (vigilància i primers auxilis)
d’acord amb la normativa legal vigent.
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-

-

Vigilar que els usuaris respectin les normes d’ús de la instal·lació i
informar-los de les mateixes, en cas que n’actuïn de forma contrària.
Omplir el llibre d’incidències amb aquelles actuacions que hagi dut a
terme.
Controlar l’ús i les existències del material mèdic i de farmaciola i
comunicar les mancances a l’empresa adjudicatària que és qui té cura de
reposar-les, amb la màxima diligència. (En aquest cas l’empresa
nomenarà un responsable entre el seu personal que tingui cura d’aquesta
tasca)
Col·laborar amb els plans d’emergència i evacuació de la instal·lació cas
de ser necessari.
Col·laborar, si són requerits, en tots els actes de dinamització social o
jornades de recreació que s’organitzin a la piscina.
Atenció a l'usuari- orientació, trasllat de persones disminuïdes, ajuda a
persones amb mobilitat reduïda, etc.
Suport a l’ensenyament, provisió de material, llistes d’assistència, etc.
Controlar l’ordre i l’aforament màxim establert per normativa dins de la
piscina.
Farà complir la distribució de l’espai entre els usuaris de bany lliure i
cursetistes, en cas d’haver-hi; així com realitzarà el control del material
esportiu que s’utilitza, d’acord amb els criteris establerts per cada cas.

Obligacions especifiques dels socorristes:
-

-

Dinamitzar les zones d’aigua i assessorar, en tot el que estigui al seu bast, als
usuaris i usuàries i col·laborar amb les persones amb mobilitat reduïda.
Resta prohibida la utilització d’aparells, estris o elements que puguin entorpir la
seva atenció (llibres, auriculars, mòbils, etc...)
Tenir cura del manteniment i estat dels elements i aparells inventariables de la
farmaciola, així com sol·licitar el material fungible al responsable municipal amb
l’antelació suficient per a la seva reposició.
Ser responsable i tenir autoritat per a mantenir l’ordre públic i evitar situacions
de risc en la instal·lació.
Col·laborar amb els plans d’emergència i evacuació de la instal·lació, en cas de
ser necessari
Dur a terme les tasques pròpies de socorrista d’acord amb la normativa legal
vigent.
El compliment total de l’horari del servei
No abandonar el lloc de vigilància sota cap pretext, tret de les causes pròpies de
la prestació del servei o força major.
Informar, vigilar, controlar i atendre a tot usuari i usuària que requereixi dels
seus serveis de manera cordial, amable i amb respecte.
Comprovar diàriament, a l’inici de la jornada laboral, que els elements
imprescindibles de primers auxilis es trobin en bon estat d’us.
Vigilar que els usuaris respectin les norme4s d’us de la instal·lació i informar-los
de les mateixes, en cas que n’actuïn de forma contraria.
Controlar l’ordre i l’aforament màxim establert per normativa dins de la piscina.
Farà complir la distribució de l’espai entre els usuaris de bany lliure i cursetistes,
si es el cas.
2.4 . ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
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L’empresa concessionària haurà de lliurar, per escrit, un Pla de salvament
i socorrisme de les instal·lacions, tal com indiquen el Decret 95/2000 i el Decret
165/2001 del Departament de Sanitat i Seguretat Social que regulen les normes
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, i que haurà d’incloure com a mínim les
següents dades:

descripció general del programa de vigilància de les instal·lacions
horari diari i calendari setmanal del número de socorristes en funció de
l’aforament de la instal·lació i de les franges horàries d’ús
relació de personal que s’adscriurà (funcions, horaris,...) i titulacions
relació de l’equipament de salvament i disposició a la instal·lació
manual d’actuació pels diferents tipus d’accident: lleu, greu o molt greu
pla d’evacuació
còpia del llibre d’incidències

-

2.5

HORARIS DEL SERVEI

-

període del 19 de juny de 2021 al 12 de setembre de 2021.

-

Període de 86 dies de 2022

-

Periode de 87 dies de 2023

-

Horari de 10:00 a 20:30

-

Personal: El necessari d’acord amb les característiques dels vasos i aforament.
Anirà a càrrec de l’adjudicatari les absències, vacances, malalties, etc del

personal.
2.6. VESTUARI
Tots

els

treballadors

assignats

a

aquests

serveis

hauran

d’anar

correctament vestits d’acord amb la tasca que desenvolupin. L’empresa adjudicatària
haurà d’equipar els treballadors com a mínim amb una samarreta diferent a la de
monitor amb la inscripció de “SOCORRISTA”, pantaló curt, banyador, barnús o
tovallola, sabatilles d’aigua i suadora.
El vestuari s’haurà de renovar amb suficient freqüència, perquè sempre
tingui un bon aspecte.
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3. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DEL SERVEI
La coordinació de l’esmentat servei anirà a càrrec de la regidoria d’esports que
realitzarà el seguiment necessari i marcarà les pautes necessàries per la normal i
eficaç realització del servei.
La Regidoria d’Esports i l’empresa adjudicatària del servei acordaran el sistema de
coordinació més adequat per la bona comunicació i seguiment del servei.

4. TITULARITAT MUNICIPAL DEL SERVEI
La titularitat del servei és municipal.
L’adjudicatari que gestioni el servei, resta obligat a:
No utilitzar la imatge interna o externa del servei amb motius publicitaris o
qualsevol altre d’interès exclusiu de l’adjudicatari, sense que ho autoritzi
prèviament i de forma expressa l’Ajuntament de Gironella.

5. APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT
- Assignar un lloc adequat com a dispensari, així com que hi hagi el material de
rescat necessari, per complir el servei de què es tracta.
- Posar a disposició del personal que hagi de realitzar el servei un lloc habilitat
com a vestidor.
Gironella, març 2021
L’Alcalde,
David Font Simon,
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