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Identificació
Títol:

Licitació dels serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic a la
piscina municipal de Moià durant la temporada d’estiu
Expedient:
647/2021
Departament: Àrea d’Atenció a les Persones / Regidoria d’Esports

PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEI
DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME AQUÀTIC A LA PISCINA MUNICIPAL
D’ESTIU DEL MUNICIPI DE MOIÀ 2021

1. Objecte del contracte i àmbit

El servei també ha d’incloure les despeses de farmaciola i el suport en el manteniment de la
piscina.
Seran tasques pròpies de l’adjudicatari totes les descrites en aquest Plec, així com totes les
que siguin necessàries malgrat no hi constin, per tal de garantir la correcta execució del servei,
i es desenvoluparan en el marc de les mesures sanitàries que puguin dictar les autoritats
sanitàries per aquest tipus d’instal·lacions a conseqüència de la Covid-19.
El contractista es farà responsable del compliment d’aquesta normativa per evitar contagis
entre els banyistes.
2. Prestacions i característiques de la instal·lació
Es pretén cobrir la prestació el servei de socorrisme amb una entitat que aporti personal amb
formació en salvament aquàtic i que estigui acreditada, d’acord amb la normativa legal, així
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L’objecte del present plec és l’establiment de les prescripcions tècniques particulars que han de
regir la contractació dels serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic (servei de
socorrisme d’ara endavant) a la piscina municipal de Moià durant la temporada d’estiu de 2021,
de juny a setembre, amb possibilitat de pròrroga d’un any més, pel compliment del que preveu
l’article 17.1 del Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de
febrer, per al qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines públiques.
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com el desenvolupament de la resta d’actuacions necessàries per a la planificació, gestió,
control i avaluació del servei.
El servei es realitzarà a la piscina municipal de Moià situada al carrer Feliu Comadran, s/n i que
conté:
-

Vas gran rectangular amb 562 m3 d’aigua
Vas petit rectangular amb 75 m3 d’aigua
Zona de vestidors masculins i femenins amb serveis i dutxes a cada zona
Espai de recepció i bar
Sala d’infermeria amb farmaciola equipat amb llitera practicable on es garanteix
l’assistència dels primers auxilis als usuaris, telèfon i rentamans proper
Magatzem per a l’emmagatzematge dels productes químics i neteja
El nombre de persones que utilitzen el servei es desglossa amb abonaments per
temporada i entrades puntuals, nats per temporada, usuaris dels casals d’estiu i usuaris
dels cursos de natació

3. Vigència i durada del contracte i calendari i horaris d’obertura

La prestació del servei es realitzarà entre els mesos de juny a setembre i el servei de
socorrisme es portarà a terme de dilluns a diumenge. La temporada de 2021 serà del 19 de
juny al 5 de setembre de 2021 (ambdós inclosos) en horari de 10.00 a 20.00h (10 hores/dia). El
servei ha d’incloure 790 hores de servei de socorrisme per donar cobertura a tota la temporada
d’estiu.
Cada inici de temporada es dictaminaran els horaris concrets d’obertura i tancament.
L’horari d’obertura al públic és de dilluns a diumenge de 10.30 a 19.30h.
L’horari de treball del personal serà de dilluns a diumenge de 10.00 a 20.00h.
Fora de l’horari d’obertura al públic es considera el temps necessari per al condicionament de
les instal·lacions, infraestructures i material així com per a les gestions necessàries per al seu
bon funcionament.
Els horaris d’obertura podran ser modificats per adaptar-se a les mesures sanitàries de
prevenció de la Covid-19 que dictin les autoritats sanitàries competents.
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La vigència del contracte serà d’un any amb una pròrroga d’un any més.
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S’estima que la previsió d’hores per a la temporada de 2022 és de 790h, determinada en funció
de les necessitats del moment.

4. Condicions, característiques, tasques específiques:
El contractista aportarà el personal necessari per la correcta prestació del servei, que tindrà la
responsabilitat de garantir la seguretat dels usuaris a l’entorn de les platges, solàriums i vasos.
El personal de socorrisme 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 les piscines, platges i farmaciola sense perjudici del suport que els
puguin prestar els responsables de les instal·lacions municipals.

-

Vigilància activa i continuada de la zona de platja, solàrium i vasos durant l’horari
d’obertura de la piscina municipal
Vetllar per la seguretat i higiene dels banyistes.
Informar als usuaris de les normes internes de les instal·lacions, normes higienicosanitàries de la piscina, activitats que es puguin desenvolupar, etc.
Vetllar pel compliment de les normes de la instal·lació per part dels usuaris.
Prohibir qualsevol activitat que transgredeixi les normes de seguretat i higiene que es
troben exposades a la normativa interna de la piscina municipal.
Estar situats, durant les hores de màxima concurrència, en els llocs habilitats per a ells,
per tal de visualitzar correctament tota la làmina d’aigua de la piscina.
Reposició del material sanitari de la farmaciola.
Assistència de primers auxili i, si la gravetat de les ferides ho requereix, avisar els
serveis d’urgències corresponents.
Informació i assessorament als usuaris de la instal·lació, amb l’objectiu d’evitar o impedir
qualsevol accident.
Informar a l’àrea o regidoria de referència dels incompliments reiterats de les normes
per part dels usuaris.
Omplir cada dia els registres d’assistències i registres horaris, i tenir-ho a disposició de
la persona responsable de la instal·lació.
No abandonar el lloc de vigilància sense cap pretext, tret de les causes pròpies de la
prestació del serveis o per força major, informant sempre prèviament, al responsable de
la instal·lació.
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Les tasques del servei de socorrisme a realitzar durant la temporada d’estiu de la piscina seran
les següents:
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-

-

-

-

Suport a les tasques de manteniment de la piscina: anàlisi diari de l’aigua de la piscina
(clor i PH), recollida de fulles de la làmina de la piscina, tirada del robot netejafons i
neteja skimmers abans i després de l’horari d’obertura al públic, de 10.00 a 10.30h i de
19.30 a 20.00h.
El compliment total de l’horari de servei.
Durant les hores de treball, no es podrà realitzar cap tasca que no sigui de les seves
funcions. No es permet l’ús de telèfons durant la jornada laboral, tret de la utilització
necessària en situacions d’urgència.
Informar, vigilar, controlar i atendre a tot usuari que requereixi els 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 i resta d’elements es trobin en bon estat d’ús. En cas de mancances o
desperfectes, informar d’immediat a la recepció de la piscina i/o a la regidoria d’Esports
per prendre les mesures correctores.
Col·laborar amb els plans d’emergència i evacuació de la instal·lació, en cas de ser
necessari.
Altres activitats que l’Ajuntament consideri convenients com a necessitats puntuals.

-

-

-

-

El contractista té l’obligació d’informar a la regidoria d’Esports de qualsevol anomalia
que es produeixi o es detecti durant la prestació del servei.
S’haurà de designar a una persona que actuarà d’interlocutor i responsable tècnic en
primera instància en relació al servei prestat, davant de l’Ajuntament.
En finalitzar el període d’obertura s’haurà de lliurar a la regidoria d’Esports una memòria
final amb la recopilació de totes les incidències, opinions de les persones usuàries
envers al servei realitzat, amb una valoració conclusiva que inclogui propostes de
millora a aplicar al servei; així com, un resum de les incidències detectades.
El contractista es responsabilitzarà de la correcta conservació de les instal·lacions i dels
seus materials, i els retornarà en el mateix estat que en el moment d’inici de la prestació
del servei.
Tot el personal del contractista adscrit a aquest servei haurà d’anar correctament
uniformat. La roba de treball i les corresponents eines aniran a càrrec del contractista.
Tota la formació i capacitació professional del personal adscrit al contracte per part de
l’empresa adjudicatària, d’acord al marc legal i al que disposa aquest Plec tècnic, serà a
càrrec del contractista.
L’empresa adjudicatària haurà d’informar i fer complir les normes internes d’ús de l’espai
municipal.
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El contractista haurà d’ajustar els serveis a les condicions mínimes següents:
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-

El personal adscrit al servei serà el responsable i tindrà l’autoritat per mantenir l’ordre i
evitar situacions de risc de tot el recinte. De tal manera haurà de potenciar la prevenció
de qualsevol accident.

5. Personal i obligacions del contractista
Pel que fa a les característiques del lloc de treball, el personal ha de disposar del títol de
socorrista aquàtic, amb la llicència professional en vigor en el període de prestació del servei.
L’empresa haurà de contractar personal necessari per a prestar el servei sense discontinuïtat
disposant dels socorristes necessaris, segons la instal·lació i l’aforament, amb la titulació
exigida d’acord amb la normativa vigent del moment, la qual s’acreditarà mitjançant la
presentación de la documentació pertinent i haurà d’estar inscrit al Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC), durant tot el període de prestació del servei
com a socorrista aquàtic.

L’Ajuntament es reserva la potestat d’excloure o apartar del servei qualsevol persona adscrita
que al seu criteri no s’ajusti al mateix.
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, per escrit i com a mínim una setmana abans de
l’obertura de les instal·lacions, un Pla de seguretat, salvament i socorrisme de les instal·lacions,
tal com indiquen el Decret 95/2000 i el Decret 165/2001, que regulen les normes sanitàries
aplicables a les piscines d’ús públic, i que haurà d’incloure, com a mínim, les següents dades:
-

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 per als diferents tipus d’accident: lleu, greu o molt greu.
Pla d’evacuació.
Model del llibre d’incidències.
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L’adjudicatari assignarà a la prestació del servei personal estable, en manera que es
garanteixin les substitucions automàtiques en cas de baixa i absències. L’empresa adjudicatària
notificarà a l’organització del personal que proposi, com a molt tard 15 dies abans de l’inici de
l’execució del contracte (nom i cognoms, horaris i propostes de rotació, descansos
intersetmanals, documentació que acrediti les titulacions corresponents i la relació laboral amb
l’adjudicatari).
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6. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i responsabilitat patrimonial
L’empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que
es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte, subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats
de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits especificats a les regles
següents:
Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la
prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els tercers a
conseqüència de la prestació.
Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscos serà de 600.000,00
euros per a cadascun dels accidents, danys o perjudicis que puguin ocasionar a tercers
produïts per omissió o acció dels treballs realitzats en la prestació dels serveis o com a
conseqüència dels treballs realitzats en la prestació dels serveis, amb el benentès que aquest
import no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat
culpable. El sublímit mínim per víctima serà de 300.000,00 euros.

a) Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels danys,
lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui la
responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà de cobrir
les garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional post treball i patronals.
b) Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat
c) La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat civil.
Quarta. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la
pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent en el moment de la signatura del
contracte. Durant la vigència del contracte haurà de mantenir la pòlissa vigent, tot acreditant-ho
davant l’Ajuntament de Moià.
En el cas que l’adjudicatari hagués de rescabalar a l’Administració, en concepte d’indemnització
pels perjudicis i responsabilitat patrimonials derivats del funcionament normal o anormal del
servei prestat en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació, la indemnització
serà determinada per l’Ajuntament, d’acord amb els perjudicis causats, amb audiència prèvia
de l’adjudicatari i sense perjudici de l’acció judicial que en el seu cas procedeixi.
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Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:
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En el cas que qualsevol aliè a aquest contracte formulés reclamació de responsabilitat
patrimonial a conseqüència de deficiències en l’execució dels treballs objecte del present
encàrrec, l’empresa adjudicatària assumirà íntegrament l’import de la reclamació, abonant la
indemnització reclamada, si així s’estableix en la resolució definitiva de l’expedient.
L’adjudicatari accepta i concedeix acció directa al perjudicat que compti amb una resolució
administrativa o judicial ferma, entenent-se per acció directa la possibilitat de reclamar
directament a aquest les indemnitzacions fixades en la resolució ferma de referència, obligantse a abonar la indemnització reclamada al primer requeriment de pagament que s’efectuï en
contra seva i exonerant de tota responsabilitat a l’Ajuntament.
7. Pressupost base de licitació
De conformitat amb l’article 100 LCSP, el desglossament del pressupost anual de licitació serà
màxim de 12.200,00 euros IVA inclòs. Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels
imports següents:
Servei
Preu/hora socorrista

Import preu unitari màxim
(Iva exclòs)
12,40 euros

Import preu unitari màxim
(IVA inclòs)
15,00 euros

El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat d’acord amb
les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del contracte i no suposa una
obligació de despesa per l’Ajuntament atès que aquesta es determinarà en funció de les
necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants LCSP.
8. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, d’acord amb l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic és d’un import de 12.200,00 euros l’anualitat:
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris màxims
definits com a tipus de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
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Concepte
Pressupost base de licitació 2021
Pressupost base de licitació 2022
Total

Base imposable
12.200,00 euros
12.200,00 euros
24.400,00 euros

9. Marc normatiu

-

Normativa aplicable amb caràcter general, constitueixen normativa i prescripcions
aplicables al procediment de formació i d’aprovació de l’expedient, licitació, negociació,
adjudicació, formalització i execució del contracte administratiu regit pel present Plec, a
més de les disposicions d’aquest, i la normativa sectorial específica a la qual aquest es
remeti per raó de la matèria en cada cas, les establertes en

-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (en endavant, TRLCSP),
les normes reglamentàries en matèria de contractació i la resta de disposicions que les
despleguin, modifiquin o afectin;

-

La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i les
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica
de desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent;

-

La normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret núm.
179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la resta de la regulació específica de
la Generalitat de Catalunya;

-

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i llurs normatives concordants i de
desplegament els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències,
les Bases d’Execució del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la
Corporació;
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El marc normatiu que regula la present licitació és, principalment, el següent:
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-

La Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, les
disposicions que la despleguin i la resta de la normativa general sobre seguretat i salut
en el treball, la de protección mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes, així com la resta de normativa aplicable.

-

Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les Normes sanitàries aplicables
a les piscines d'ús públic i el decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret
95/2000.
Real Decret 742/2013, de 27 de setembre pel qual s'estableixen els criteris tècnicsanitaris de les piscines.

-

10. Supervisió dels treballs
El personal de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Moià o aquella persona que designi la
Corporació municipal supervisarà, controlarà i exercirà les tasques de direcció necessàries per
a poder garantir una adequada prestació del servei, quan així es cregui convenient.

Moià, a la data de la signatura electrònica.
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La tècnica de l’Àrea d’Atenció a les Persones
Mireia Claramunt Humet

