1. Objecte
Aquest plec tècnic defineix les característiques tècniques de la prestació en que
consisteixen els serveis objecte de cada lot de la licitació.
2. Condicions de la prestació dels serveis de cada lot
Les prestacions objecte de licitació es divideixen en dos lots en funció del tipus de
serveis.
Lot 1: Posada en marxa i pla d’autocontrol de la piscina municipal
I.

Posada en marxa:
o Vasos:
 Buidar aigua del vas
 Netejar fons, parets del vas i terra,
esquimmers, Canals desbordants
 Repàs de les rajoles i substituir les
trencades o fissurades
 Repàs de les juntes de les rajoles
 Repàs de les juntes de dilatació
 Revisió
dels
desguassos,
difusors,
esquimmers, Canals
 Aplicar algicida a totes les superfícies
interiors dels vasos
 Repassar senyalització obligatòria de la
profunditat dels vasos
 Emplenar d’aigua els vasos
o

Equip de filtració i grups de bombeig:
 Procedir a la neteja intensa dels filtres
 Buidat de l'aigua dels filtres per la seva
part inferior
 Neteja dels prefiltres
 Neteja manual de la capa superficial de
sorra
 Tractament desincrustant de la sorra dels
filtres.
 Reposar juntes, fornillaria.
 Sanejar oxidacions en cas d'haver-hi
elements metàl·lics

o

Dosificació:
 Netejar els dipòsits de reactius
 Neteja de carxofes d'aspiració i dels
injectors
 Emplenar dipòsits amb indicació del tipus
de reactiu amb el reactiu corresponent.

o

Zona de platja i de dutxes: neteja i desinfecció.
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE
SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL DE CONSTANTÍ

Els treballs de posada en marxa s’hauran de realitzar en el termini màxim de 3
setmanes. L’inici serà el 20 de maig de 2019.
L’empresa adjudicatària del lot 1 de manteniment s’haurà de coordinar amb l’empresa
que realitza la jardineria de la piscina municipal i l’ empresa que s’adjudiqui la neteja
del lot 2 per la posada en marxa de tot l’equipament durant el mes de maig.

Manteniment preventiu: consistirà en les següents
tasques:
Ronda de manteniment diària
Manteniment preventiu en els mesos d’estiu:
comprovació de vasos: el desbordament, transparència
aigua,
ph
i
reguladores,
m3
de
renovació,
funcionament grup motobomba de recirculació de
l’aigua, filtres, bombes de dosificació, càrrega de
dipòsits productes químics, entre altres. La seva
periodicitat es concretarà entre el contractista i serveis
tècnics municipals.
o Registre de les lectures diàries segons el Decret
95/2000 i el Decret 165/2001 que el va modificar , i
anàlisis diàries de la qualitat de l’aigua segons Reial
decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual
s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines
(aquest estableix el control dels paràmetres mínims
obligatoris ) i pla de tractament de l’aigua dels vasos:
informació relativa als productes químics utilitzats
(fitxes de seguretat d’aquests productes i la forma
d’aplicació), els controls i anàlisis microbiològiques
que es realitzen per tal d’assegurar les característiques
de l’aigua i mesures correctores.
La planificació d’analítiques d’aigües és la següent:
recollida i anàlisi de mostres d’aigua es realitzarà al
cap de 15 dies d’obertura de la piscina al públic i un
cop al mes durant els mesos de juliol, agost i setembre
en total 4 anàlisis.
Els equips de tractament de l’aigua han de garantir que
els vasos de les piscines disposin en tot moment d’una
aigua amb les característiques i correctes condicions
fixades als articles 19 i 20 del Decret 95/2000 de 22 de
febrer pel qual s’estableixen les normes sanitàries
aplicables a les piscines d’ús públic i resta de
normativa aplicable.
La freqüència de les anàlisis, punts de mostreig i tipus
d’anàlisis es determinaran amb els serveis tècnics
municipals. No obstant això, les determinacions del
nivell del desinfectant residual utilitzat, ph i
transparència de l’aigua es realitzarà un mínim de dues
vegades al dia en els moments d’obertura de la piscina
i de màxima confluència de públic.
Els resultats dels últims controls realitzats (inicial,
rutina o periòdic), assenyalant el vas al qual es
refereixen i la data i hora de la presa s'exposaran al
públic.
o
o
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II.

o
o
o

III.

Manteniment correctiu.
Manteniment de la zona exterior o platja de la piscina:
revisió i neteja de terra i fulles, i avaluació de la
necessitat de reg.
En cas d’incompliments de la qualitat de l’aigua, és
obligatori anotar aquestes situacions en el full de
registre (s’adjunta un model tipus exemple a l’annex).

Pla de neteja i desinfecció de les zones d’ aigua (vasos
i zona de la platja)
o

L'objectiu del Pla és mantenir un adequat nivell
d'higiene en els
elements
i
superfícies
de
la
instal·lació, de manera que especialment tota
superfície que pugui estar en contacte amb l'usuari o
l'aigua estigui neta i desinfectada, i s'eviti el risc per a
aquest derivat de la presència de contaminació en les
superfícies i elements accessoris.

o

El pla haurà de tenir en compte les zones de risc de la
piscina, les quals comprenen les zones d’aigua, són
aquelles zones que contenen aigua o d’una manera
continuada són
mullades per l’ús que
se’n
fa.
Aquests espais el componen els vasos de piscina i la
zona de platja (estructura que rodeja els vasos
d’aigua).

o

Els productes per al tractament de l’aigua dels
vasos i els productes i estris per a la neteja i
desinfecció, s’han de guardar en un local amb aquest
ús exclusiu ventilat i exclòs de l’accés dels usuaris que
ha de romandre tancat amb clau.

Lot 2 Serveis de recepció, neteja, socorrisme i activitats aquàtiques:
A. Serveis de recepció es faran per una o dues persones, en funció del període de
descans obligatori legalment, durant l’època estival segons calendari d’obertura
de la piscina.
Comprendran les tasques següents:
1.-Recepció i atenció al públic. Facilitar els fulls de reclamacions i normativa interna de
la piscina així com fer-la complir.
2.-Supervisió dels abonaments dels usuaris i venda de les entrades per dia.
3.-Supervisió del correcte estat dels vestuaris, vestidors, recepció, magatzem i vestuari
primers auxilis i inclou la seva neteja en el cas d’incidències puntuals.
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En un lloc visible a l’entrada de les instal·lacions hi
figurarà l’horari de la darrera neteja.

4.-Serveis de caixa:consisteix en l'obligació de realitzar cobraments en nom i per
compte de l’Ajuntament de Constantí en aplicació d'unes instruccions prèviament
rebudes i posar-los a posteriori a disposició de la tresoreria municipal. Portar la gestió
de caixa diària exigida per l'Ajuntament.
5.-Comunicar qualsevol incidència al responsable que l'Ajuntament designi
o Requisits:
o Experiència demostrada d'un any en un lloc de treball de característiques
similars.
o Formació específica en atenció al públic.
B. Socorrisme: es necessita els serveis d’ un o dos socorristes, en funció del
període de descans obligatori legalment, dins de l’horari d’obertura al públic a la
temporada estival així com durant qualsevol activitat que ho requereixi a petició
de les diverses entitats i escoles d’utilització de les instal·lacions.
o
o
o

Activitats aquàtiques: es necessita els serveis d’un tècnic en activitats
aquàtiques que imparteixi els cursos de natació als mesos de juliol i agost.
o
o
o

o

Habilitació: Els professionals de l’esport a Catalunya han d’estar
registrats al Registre Oficial de professionals de l’esport a Catalunya
(ROPEC).
Experiència mínima de 2 anys.
Els cursos es divideixen en les categories següents:
 Iniciació per a nens i nenes
 Familització per nens i nenes de 3 a 6 anys
 Perfeccionament
 Natació per a gent gran
S’organitzaran 4 grups diaris en classes de 45 minuts en els horaris
següents:
 9.15 a 10.00
 10.05 a 10.50
 10.55 a 11.40
 20.15 a 21.00

D. Serveis de neteja de la zona seca:
Els serveis de neteja es realitzaran en la zona denominada seca, exclosa la zona
d’aigües, que comprèn els vestuaris, vestidors, magatzem, vestuari primers auxilis,
recepció i zona enjardinada.
La prestació del servei es preveu que es porti a termini per una persona i compren:


Neteja general a fons per la posada en marxa de l’equipament al mes de maig
seguint les instruccions de la responsable del contracte.
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C.

Habilitació: Els professionals de l’esport a Catalunya han d’estar
registrats al Registre Oficial de professionals de l’esport a Catalunya
(ROPEC).
Experiència mínima de 2 anys.
Obligacions:
 L’Ajuntament indicarà la identitat del socorrista, l’horari de
desenvolupament de la seva funció i la previsió d’aforament
de la temporada d’obertura.
 El socorrista haurà d’enregistrar les assistències prestades als
usuaris de la piscina i presentar un protocol d’actuació en cas
d’emergències.



Manteniment diari durant la temporada d’obertura de la piscina:
o Primer servei de neteja diària: 2 hores, al tancament de la
instal·lació, de 21.00 a 23.00
o Segon servei de neteja: 1 hora, de 12.00 a 13.00.

En un lloc visible a l’entrada dels vestuaris hi figurarà l’horari de la darrera neteja
efectuada, el nom de la persona netejadora i els productes emprats segons normativa.
3. Calendari i horaris de l’equipament


El calendari de la piscina municipal serà el següent en 2019:
o

Juny: obertura només els caps de setmana en horari de
12.00 a 20.00. Les escoles municipals i I.E.S fan ús de
la piscina la primera quinzena de Juny de dilluns a
divendres. Habitualment l’obertura general diària és a
partir de Sant Joan.

o

De l’1 de juliol fins a la diada de setembre: horaris de
dilluns a diumenge, festius inclosos: 12.00 a 20.00.

La temporada 2019 comprendrà durant les tres primeres setmanes de juny
aproximadament 48 hores dels caps de setmana i la darrera setmana 72 hores, els
mesos de juliol i agost sencers amb un total de 496 hores, i al mes de setembre es fa
una previsió de 88 hores fins al 11 de setembre.
Les dates són aproximades i poden variar d’una temporada estival a una altra en funció
del calendari i de les necessitats de la gestió de l’equipament.
4. Durada dels lots

El lot 2 tindrà una durada d’ un (1) any a comptar des de la data d’ inici de la prestació
el 2 de maig de 2019 amb els treballs de neteja.
Cada lot preveu tres pròrrogues anuals sempre que les seves característiques
romanguin inalterables.
5. Drets i obligacions dels prestadors dels serveis
Lot 1:




Garantir la continuïtat dels serveis.
Comunicar al responsable municipal del servei qualsevol incidència
que pugui perjudicar el servei i garantir la capacitat de reacció
davant d’imprevistos en un termini inferior a 24 hores.
El contractista haurà de presentar en el termini màxim de 15 dies
de l’adjudicació del contracte, un pla d’autocontrol amb concreció
de tots els treballs a realitzar i la seva proposta de temporalització.
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El lot 1 tindrà una durada d’ un (1) any a comptar des de la data d’ inici de la prestació
el 2 de maig de 2019 amb els treballs de posada en marxa de la piscina.






Lot 2:











Garantir la continuïtat dels serveis.
Comunicar al responsable municipal del servei qualsevol incidència
que pugui perjudicar el servei i garantir la capacitat de reacció
davant d’imprevistos en un termini inferior a 24 hores.
El contractista haurà de confeccionar un inventari de l’equipament
a l’inici dels serveis amb la col·laboració del personal esportiu
municipal.
Facilitar la següent informació a l’usuari:
o Indicar aforament total de les instal·lacions
o Penjar material divulgatiu sobre prevenció d’accidents
o Penjar un cartell informant que la instal·lació disposa
de servei de socorrisme
Quan l'activitat professional no és exclusivament per compte d'altri,
és obligatòria la contractació prèvia d'una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys que es
puguin causar a tercers en la prestació dels serveis professionals.
En el cas dels professionals col·legiats, pel fet de ser membres d'un
col·legi, ja disposen de l'assegurança requerida.
En el cas que sigui necessari ampliar l’horari dels serveis d’aquest
lot per cobrir l’ús puntual de la piscina per diferents entitats o
col·legis durant el mes de juny es facturarà segons preu hora per
categoria establert a les taules salarials del Conveni col·lectiu de
treball de les empreses privades que gestionen equipaments i
serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure.
A la finalització de la temporada es farà una acta de recepció de
l’equipament en la que s’hi farà constar l’estat en que es retorna
.En cas que l’estat de conservació no sigui l’adequat es farà constar
a l’acta i el seu valor es restarà de la garantia definitiva.
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Així mateix haurà de designar un responsable del correcte
funcionament de les instal·lacions. I el personal, en el cas que
apliqui biocides, haurà de complir el que es disposa en el Reial
decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa
reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb
biocides.
Acreditar que el seu personal per a la posada al punt, el
manteniment i la neteja dels equips i les instal·lacions de les
piscines disposa del certificat o títol que el capaciti per a dur a
terme aquesta activitat mitjançant la superació dels continguts
formatius que a aquest efecte estableixi el Ministeri de Sanitat i en
les condicions que aquest determini (art. 8 del RD 742/2013, de 27
de setembre).
Disposar d’ un producte neutralitzant del clor per a utilizar en
situacions d’incompliment, així com disposar de sal pel tractament
d’aigües.
Facilitar la següent informació a l’usuari:
o Penjar les situacions d’incompliment
o Indicar els productes de tractament de l’aigua en un
lloc visible
A la finalització de la temporada es farà una acta de recepció de
l’equipament en la que s’hi farà constar l’estat en que es retorna
.En cas que l’estat de conservació no sigui l’adequat es farà constar
a l’acta i el seu valor es restarà de la garantia definitiva.

6. Taxes i preus públics
Els preus públics per la utilització de la piscina municipal es regulen a l’Ordenança
fiscal municipal núm. 28 que detalla els preus per entrades a l’equipament,
abonaments i cursets de natació.
7. Autorització de la zona de barra de bar i terrassa
S’exclou expressament de la licitació l’autorització per l'ús privatiu del local de la sala
de les instal·lacions de la piscina, la barra de bar i l'espai de terrassa de la piscina
municipal.
8. Disposició de personal i d’equips
Es posarà en coneixement de l’ajuntament les dades de l’ interlocutor que ha d’estar
enfront del cada lot (coordinador o responsable). Aquest haurà de tenir fàcil localització
amb el fi d’ informar de manera immediata de la resposta i atenció a les incidències
sorgides en la prestació del servei.
Els contractistes disposaran del personal necessari per cobrir totes les exigències de
cada lot i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els
afectin. El personal destinat al manteniment del lot 1 en cap cas es pot destinar a
realitzar tasques dels serveis del lot 2 com tampoc el personal del lot 2 es pot destinar
al lot 1.
Les empreses hauran de cobrir les rotacions, substitucions i absències dels seus
professionals.
Els contractistes hauran de facilitar, sempre que li siguin requerides per l'Ajuntament,
tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables dels
treballs.

Les empreses facilitaran als seus treballadors l'equip de roba, uniforme i calçat adequat
i de prou qualitat per exercir les seves tasques.
Les empreses adjudicatàries hauran d’aportar la maquinària i productes necessaris
(químics i de neteja) per al correcte desenvolupament de les tasques contractades, el
valor dels quals, han d’estar inclosos en el preu de cada lot de la licitació.
En relació als productes químics de la zona d’aigües: han de complir la normativa del
Decret 95/2000 de 22 de febrer i presentar:
-Etiquetatge d’identificació del producte químic dels diferents cubets i garrafes
-Disposar de les fitxes de dades de seguretat de cada producte químic (s’adjunta model
a l’annex) i actualitzar-les.
-Disposar de les fitxes tècniques d’utilització i dosificació de cada producte químic
-Disposar de la senyalització de seguretat i salut en el treball
-Disposar i utilitzar els equips de protecció individual (EPIS)
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Els contractistes hauran de disposar del material necessari per efectuar la prestació, en
funció de cada cas. Aquest material podrà ser revisat periòdicament per assegurar que
les inspeccions siguin el més objectives possible. (inspecció i control de qualitat).

L'Ajuntament posa a l'abast de l’ adjudicatari, els béns de domini públic necessaris per
a la realització de les prestacions, (immoble, instal·lacions, equipament, i piscines) amb
la finalitat de complir l’objecte del contracte.
9. Documentació annexa
La documentació que s’adjunta és la següent:
-Annex 1: dades dels vasos
-Annex 2: fitxes tipus de seguiment: informació de productes de tractament de l’aigua
de bany i informació de situacions d’incompliment/registre de control de qualitat de
l’aigua de les piscines gran i petita/registre de neteges i desinfeccions de vestidors,
zona de platja/registre de manteniment/registre de proveïdors/control de productes
químics

10.

Responsables dels lots

El responsable municipal del lot 1 de posada en marxa i pla d’autocontrol de la piscina
municipal és l’enginyer municipal, el tècnic Andrés Caballero.
La responsable municipal del lot 2 de serveis de recepció, neteja, socorrisme i activitats
aquàtiques és l’empleada municipal, la tècnica d’esports, Annabel Gavaldà.

Andres Caballero
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En Constantí, a la data de la signatura

