PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS QUE REXEN O CONCURSO PARA A
ADXUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE, DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO RELATIVO Ó SERVICIO DE SALVAMENTO E
SOCORRISMO ACUÁTICO NAS PISCINAS DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES
DO CONCELLO DE OURENSE.

1.- OBXECTO DO CONTRATO
O obxecto do contrato é a planificación, prestación, xestión, control e evaluación do Servicio de
salvamento e Socorrismo Acuático das piscinas do Consello Municipal de Deportes do Concello
de Ourense.
Preténdese cubrir a prestación de servicio cunha entidad que aporte persoal con formación en
salvamento acuático e prestación de primeiros auxilios, así coma o desenrolo do resto de
actuación necesarias para a planificación, prestación, xestión, control e evaluación do servicio.
O persoal que desenvola o servicio, desempeñará as súas funcións de acordo co que se
estableza na normativa actual, ás condicións de uso específico das instalacións, as obligacións
establecidas no presente prego , así coma as indicacións que reciba a persoa que actúe como
responsable do seu contrato. Para o axeitado desenvolvemento do servicio, o persoal deberá
exercer as súas funcións de xeito autónomo, con iniciativa e decisión.
Do mesmo xeito a entidad adxudicataria deberá desenvolver todas aquelas tarefas que foran
necesarias para garantir a correcta prestación do servicio, quedando obligada a execución das
obrigas descritas no presente prego.
A prestación do servicio realizarase, en todo caso, garantindo un nivel de calidade axeitado, así
coma respetando e transmitindo a misión e os obxectivos xerais do Consello Municipal de
Deportes do Concello de Ourense.
2.- OBXECTIVOS
O servicio de salvamento e socorrismo acuático definese para cubrir o horario de apertura das
piscinas do Consello Municipal de Deportes do Concello de Ourense. O Obxectivo do servicio
será doble: por unha parte controlar o comportamento das persoas que utilizan as piscinas,
orientándoas hacia unha correcta utilización do servicio e desenrolar as tarefas de xestión que
requiran os diferentes usos que dende o Consello Municipal de Deportes se establezan e, por
outro, o suministro de material dos botiquíns que se describen no seguinte prego.
As Propostas técnicas presentadas polos licitadores deberán ir dirixidas o cumprimento dos
seguintes obxectivos:
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•
•
•
•

Levar a efecto, no ámbito do contrato, o establecido no Decreto 103/2005, do 6 de
maio polo que se establece a reglamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso
colectivo, naqueles aspectos que supoñan unha mellora para a calidade do servicio.
Velar pola seguridade dos usuarios nas piscinas dentro e fora dos vasos, sendo o
primeiro reefrente a hora de solucionar as incidencias que puideran darse.
Prestar primeiros auxilios no caso de accidentes, sempre na zona de vasos da piscina
e no resto do recinto cando sexan requeridos polo persoal das instalacións.
Suministro e mantemento dos botiquíns detallados no apartado cuarto do presente
prego.

3.- PERSOAL TÉCNICO DE ADSCRIPCIÓN OBRIGATORIA; CUALIFICACIÓN E
FUNCIONAMENTO
Para a execución do contrato resultante da adxudicación a empresa asignará o persoal
necesario debidamente cualificado según as esixencias do presente prego. E acreditado
mediante certificacións compulsadas.
CUALIFICACIÓN
A cualificación do persoal, esixida para dar cumprimento o contrato, ven contemprada no artigo
29 do Decreto 103/2005 do 6 de maio, da Consellería de Sanidad de Galicia, polo que se
aproba o Regramento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, no que se fai referencia expresa
a que os Socorristas acuáticos deben poseer como mínimo a certificación válida para o
desenrolo de actividades de Salvamento e Socorrismo Acuático expedido polo Organismo
competente ou Entidade privada cualificada.
Consideraránse válidas as seguintes acreditacións:
1.- Título de Técnico Deportivo en Salvamento e Socorrismo según o Real Decreto 878/2011
do Ministerio de Educación.
2.- Certificación de profesionalidad expedida polo Ministerio de Traballo e Inmigración válida
para o desenrolo de actividades de Socorrismo en instalacións acuáticas recollidas no RD
711/2011 do 20 de maio.
3.- Acreditacións convalidadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, o amparo da
Resolución de 29 de decembro de 2011 da Presidencia do Consello Superior de Deportes.
4.- Título de Técnico Superior en animación de Actividades Físicas e Deportivas, según
resolución da Consellería de Educación e da Dirección Xeral de Formación Profesional e
Educación Permanente.
5.- Certificaciones de entidades privadas cualificadas cun mínimo de 114 horas de carga
lectiva.
Necesariamente, deberá cumprir os requisitos establecidos polo Decreto 104/2012 de 16 de
marzo polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e rgula o
Rexistro Professional de Socorristas acuáticos de Galicia.
Asimesmo o persoal Técnico de Salvamento e Socorrismo Acuático asignado a execución do
contrato deberá estar en posesión dos certificados acreditativos de ter feito o curso sobre
manexo de desfibriladores externos automatizados e realizar as renovacións bianuais
reglamentarias, que deberán ser acreditadas ante a Consellería de Deportes.
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FUNCIÓNS:
As contidas no Decreto 103/2005 do 6 de maio polo que se establece a regulamentacíón
tecnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo en Galicia:
•
•
•
•

Prevención e vixiancia, permanente no recinto da piscina
Actuación en caso de accidentesPrestación de primeiros auxilios
Mantemento do botiquín do recinto de piscina, incluída a colocación dos materiais a
suministrar polo adxudicatario
Mantemento do botiquín no resto do recinto deportivo, no seu caso, incluida a
colocación dos materiais a suministrar polo adxudicatario.

Asimesmo deberá realizar as seguintes funcións:
•
•
•
•
•
•
•
•

Permanecer na ubicación determinada polo Consello Municipal de Deportes, para o
correcto desenrolo das súas obrigas. Poidendo realizalas ó redor da piscina, sentado
na ubicación determinada, debendo modificar o longo da xornada a ubicación.
Cumprir e facer cumprir ós usuarios a Condición de Uso das instalacións implicadas.
Control de usuarios das rúas libres según procedemento establecido.
Control de incidencias, que deberá reflexar nos partes oficiais establecidos ó efecto
polo Consello Muncipal de Deportes.
Comprobación diaria dos frotadores salvavidas: estado e ubicación dos mesmos.
Control de uso do material de piscinas, nos horarios estabrecidos.
Control de uso e estado do material de uso colectivo ubicado no vaso.
Aviso ao servicio de ambulancias no caso de accidente que o requira.

O protocolo de actuación acordarase entre o adxudicatario e o Consello Municipal de Deportes
trala formalización do contrato.
Para o correcto funcionamento do servicio o persoal asignado deberá prestar especial atención
as seguintes regras:
o
o
o

Acudir á instalación asignada con puntualidade, respetando os horarios
programados.
Cumprir cos controis de asistencia (entrada e saída) según o protocolo
estabrecido polo Consello Municipal de Deportes.
Dar aviso de calquer anomalía ou desperfecto que aprecie, ben sexa na
instalación ou no equipamento a utilizar.

Comunicacións:
•

•

A empresa adxudicataria, que deberá ter ao menos unha oficina en Ourense capital,
durante a vixencia do contrato, disporá na súa sede, como mínimo, dos seguintes
medios de comunicación: Fax, teléfono fixo, teléfono móbil para emerxencias e correo
electrónico.
Dotarase ao interlocutor único dos medios necesarios para unha comunicación rápida e
eficaz co Consello Municipal de Deportes e consiste, como mínimo, nun teléfono móbil
independiente do contemplado no apartado anterior.

Armario botiquín:
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O adxudicatario deberá dotar nas piscinas de Oira, repoñer e manter en perfecto estado do
armario botiquín esixido no Regulamento Técnico - Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo
(artigo 25; anexo 2). Dito botiquín conterá os seguintes materiais e equipos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amoníaco
Analgésico
Analgésico xeral non inxectable
Antihistamínico oral
Antiinflamatorio tópico sen corticoides
Antiséptico tópico
Auga osixenada
Lágrimas artificiais
Algodón
Apósito de tul graso
Apósitos para pequenas feridas
Esparadrapo normal e hipoalerxénico
Gasas estériles
Guantes dun só uso
Pinzas clínicas de disección
Tesoiras de acero inoxidable
Vendas elásticas de 5x5 e 5x10

Uniformidade do persoal:
O persoal asignado á execucion do contrato deberá estar obrigatoriamente uniformado con
roupa e calzado deportivo durante o exercicio das súas funcións. O vestiario esixido debe
reunir ademáis as seguintes características:
•
•
•
•

Polo de cor vermello ou laranxa co logo da empresa adxudicataria na parte anterior ou
posterior. Na espalda figurará a inscripción de SOCORRISTA en tamaño non inferior a
20cm de longo.
Bañador - bermuda de cor vermella ou azul marino
Chanclas
Silbato

De calquera xeito o deseño final do equipamento dos Técnicos de Salvamento e Socorrismo
Acuático efectuarase baixo a supervisión da Sección de Programación do Consello Municipal
de Deportes, puidendo presentar os licitadores propostas no sobre B de licitación.
En todo caso, o persoal socorrista deberá cumprir o establecido pola Orde do 14 de maio de
2012 polo que se regula o modelo de distintivo dos socorristas acuáticos na Comunidade
Autónoma de Galicia.
5.- ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL - RESPONSABILIDADE
O adxudicatario será o responsable único do funcionamento dos servicios obxecto do contrato,
debendo prestar especial atención ás súas responsabilidades nos seguintes apartados:
Respecto ó persoal que asigne á execución do contrato:
•

•

As empresas licitadoras ó servicio deberán especificar o persoal que destinarán a
cubrir os postos de Técnico de Salvamento e Socorrismo Acuático durante os horarios
propostos nas distintas instalacións e resto de persoal que porán a disposición do
contrato, especificando titulacións e cursos de que dispoñen.
A entidade adxudicataria presentará un listado nominal do persoal que cubre ó servicio,
no que conste o número de DNI e nº de rexistro como socorrista autorizado pola Xunta
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•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

de Galicia. A fin de dispoñer de información veraz sobre a titularidad e a
responsabilidad da execución do servicio en cada instalación, este listado nominal
deberase enviar ó Consello Municipal de Deportes ó persoal técnico municipal
encargado da supervisión e seguemento da execución do contrato unha semana antes
do inicio de cada tempada e trimestralmente, unha semana antes do comezo de cada
trimestre. Asimesmo, cada vez que se den modificacións por altas, baixas ou
sustitucións durante a execución do servicio, deberá enciarse o documento actualizado
de xeito inmediato á persoa responsable do Consello Municipal de Deportes.
A entidade adxudicataria, presentará o listado nominal coas horas de xornada laboral
de cada traballador, indicando a instalación onde realiza o programa.
A entidade adxudicataria, presentará mensualmente os informes de persoal onde se
indica a xornada e instalación onde se realiza.
O listado de persoal deberá ir acompañado dun informe no que a entidade
adxudicataria acredite que todo o persoal que desempeña o servicio cumpre coa
capacidade esixida.
O Consello Municipal de Deportes é consciente de que a xestión deste tipo de servicio
podese dar situacións puntuais nas que o persoal titular non poida cubrir as funcións
asignadas. Tendo en conta que éste é un servicio no que non se pode prescindir en
ningún momento de persoal, requerimos a elaboración dun proceso de sustitucións que
garanta a cobertura do servicio. Ademásis a entidade adxudicataria terá que desenrolar
e implementar mecanismos para garantir servicio ininterrumpido durante todo o horario
de prestación de servicio.
No caso de sustitucións previstas deberanse comunicar coa suficiente antelación ao
persoal técncio do Consello Municipal de Deportes mediante a actualización dun listado
de persoal, adxuntando se fóra posible, a data prevista de finalización da sustitución.
No caso de sustitucións imprevistas, comunicarase inmediatamente o Consello
Municipal de Deportes mediante chamada telefónica e enviarase a posteriori o listado
de persoal con dita modificación.
Será responsabilidade da empresa adxudicataria, o coñecemento e cumprimento, por
parte do seu persoal do horario, das condicións de uso das instalacións implicadas e
dos protocolos de actuación.
O adxudicatario será responsable da formación e perfeccionamento técnico do seu
persoal, cun constante reciclaxe a fin de poder incorporar novas técnicas de
salvamento.
Por parte da empresa adxudicataria observarase en todo momento a normativa de
Prevención de Reiscos Laborais, sendo única responsable da falta de aplicación das
referidas normas, declinando o Concello de Ourense calquera responsabilidade ao
respecto.
Deberá dotar o persoal da uniformidade a que se refire o apartado correspondente.
Nomear interlocutor único e dotarlle dos medios de comunicación descritos ó efecto.
Realizar os controis de firma ou doutro tipo que se establezan dende o Consello
Municipal de Deportes.
Planificar o servicio de acordo as pautas dictadas pola Sección Programación e uso de
instalacións do Consello Municipal de Deportes, tendo en conta que os Tecnicos de
Salvamento e Socorrismo acuático non poderán prestar servicio máis de 6 horas ó día,
así como ter entre o remate da xornada e o inicio da seguinte un mínimo de 12 horas.
Esta prescripción ten carácter de obrigación contractual esencial.

Respecto as instalacións e equipamentos:
•
•
•

A empresa adxudicataria velará, no exercicio das súas funcións, polo cumprimento das
condicións de uso e servicios das instalacións deportivas onde se desenrole o servicio,
tanto por parte do seu persoal coma por parte dos usuarios.
Serán responsables do bó uso e coidado do equipamento posto a súa disposición polo
Consello Municipal de Deportes para a súa utilización na execución do contrato.
Será responsable da xestión de residuos do material médico utilizado nos botiquíns.

Respecto ós usuarios:
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•

Ofrecerán ós usuarios canta información sexa requerida respecto ás funcións da súa
competencia.

Respecto ao Consello Municipal de Deportes:
•
•

•

En ningún caso os adxudicatarios poderán facer publicidade de actividades alleas as
programadas polo Consello Municipal de Deportes.
Presentarán informes de xestión con carácter mensual nos que terán que recoller os
datos e información sobre a poboación atendida, incidencias ocurridas e respostas ás
mesmas, actividades desenroladas, resultados obtidos, así coma as suxerencias que
considere oportunas para a mellora do servicio. Ditos informes deberán ir firmados polo
interlocutor da empresa podendo ser escaneados e enviados mediante correo
electrónico ó responsable do contrato do Consello Municipal de Deportes.
Deberán presentar, un informe con cada factura e unha memoria global sobre o
funcionamento do servicio, nos últimos termos expresados no apartado anterior. Na
elaboración de informes e memoria, a empresa adxudicataria deberá seguir as
directrices que se establezan dende a Sección de Programación e uso de instalacións
do Consello Municipal de Deportes. Os informes e memorias faranse chegar a dita
Sección en papel e soporte informático.

Respecto ós seguros:
A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista. Sendo responsabilidade do
contratista indemnizar todolos danos que se causen a terceros como consecuencia das
operacións que requira a execución destos traballos.
O contratista estará obrigado a contratar unha póliza que cubra os seguintes riscos:
•

A responsabilidade civil (xeral, patronal e cruzada) na que poidan incurrir polo danos
causados a tercereas persoas e derivada dos actos que do seu persoal, epregados e
dependientes, a súa maquinaria e equipo, así como aqueles danos ocasionados
durante a relización dos traballos, cunha cobertura de 900.000€.

A empresa adxudicataria, no prazo de dez días habiles contados a partir do sequinte á da
notificación da adxudicación deberá entregar no servicio de Contratación copia da póliza do
seguro.
6.- OBRIGAS DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA CÓS ADXUDICATARIOS
Ademáis das establecidas legalmente o Consello Municipal de Deportes obrigase a:
•
•
•
•

Entregar á empresa adxudicataria a documentación referente a condicións de uso e
protocolos de actuacións das instalacións obxecto do contrato.
Comunicar con 5 días hábiles de antelación ó peche e/ou apertura das instalacións así
coma os cambios nos horarios inicialmente previstos, co obxecto de que a empresa
poida facer a súas previsións de persoal e adecualas ás condicións esixidas.
Faciliar os controis de asistencia (entrada e saída) do persoal de socorrismo en cada
unha das instalacións afectadas según o procedemento establecido polo Consello
Municipal de Deportes.
Nomear responsable do contrato, dotándoo dos medios necesarios para unha
comunicación fluída coa empresa adxudicataria.

7.- INSTALACIÓNS, HORARIOS E PREZOS
Instalacións
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Inicialmente a prestación do servicio realizarase nas seguintes instalacións deportivas, todas
elas pertencentes o Concello de Ourense:
•
•
•

OIRA: desde 13 de xuño a 12 de setembro
PISCINA EXTERIOR PAVILLÓN DOS REMEDIOS: desde 13 de xuño a 12 de
setembro
PISCINA 5OM. “ROSARIO DUEÑAS” E “PEDRO ESCUDERO”: 1 de xuño 2015 a 31
de maio de 2016

Poderánse incorporar ó obxecto do contrato aquelas outras instalacións de iguais ou similares
características que puideran ser obxecto de xestión directa por parte do Consello Municipal de
Deportes de Ourense durante a vixencia do mesmo, incluídas as súas posibles prórrogas.
O peche temporal ou definitivo das instalacións implicará o cese do servicio sen que por elo o
contratista teña dereito a indemnización algunha.
Horarios previstos
Facilitaránse a continuación horarios orientativos das intalacións en funcionamento a efectos de
presentación das ofertas e organización inicial dos traballos, non obstante o Consello Muncipal
de Deportes reservase a potestad de realizar cambios ó respecto coa única obriga de
comunicálo ao contratista.
o
o
o

OIRA: horarios de apertura de 11 horas a 21 horas. Durante esas horas
requerirá o servicio de 3 socorristas ata as 16h e 4 socorristas ata 21h (3.255
horas)
PISCINA EXTERIOR PAVILLÓN DOS REMEDIOS: horario de apertura de 11 a
21 horas excepto domingos e festivos (820 horas)
PISCINA 50 M “ROSARIO DUEÑAS” E “PEDRO ESCUDERO”: sábados no
festivos de 15 a 22 horas (714 horas)

Cómputo estimado de horas anuais.......................4.789 horas
Prezos
Prezo máximo unitario hora: 12,00 € IVE excluído
8.- PENALIZACIÓNS
8.1. Infracción leve
- Non acatar as instruccións dictadas polo responsable do contrato do Consello
Municipal de Deportes.
A penalidade consistirá nun porcentaxe de ata o 2% do presuposto do contrato.

8.2. Infracción grave
- Retraso na incorporación dos Técnicos de Salvamento e Socorrismo Acuático
ao recinto do vaso de piscina.
- O uso do móvil ou calquera outro dispositivo, mentres se presta o servicio.
- Falta de uniformidade dos Técnicos de Salvamento e Socorrismo acuático.
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- A falta de realización dos controis de presencia estabrecidos polo Consello
Municipal de Deportes.
- A falta de cumplimento do Protocolo de actuación estabrecido á firma do
contrato.
- O incumplimento reiterado da calidade dos servicios.
- A utilización de elementos materiais e persoais sin autorización expresa.
- O ocultamento ou falseamento da información que sobre controis e partes de
traballo esté obrigado o contratista a facilitar ó Consello Municipal de Deportes.
- A nin realización das prestacións ou a realización das mesmas de forma
defectuosa, con repercusión para a salubridad e hixiene pública e
incumplimiento da normativa legal.
- A reiteración de dous faltas leves.
- E en todo caso considérase infracción grave toda execución defectuosa do
contrato que supoña unha perturbación na execución do obxecto do mesmo
sen que impida a súa execución.
- A penalidad cosistirá nun porcentaxe de ata o 8% do presuposto do contrato.
8.3. Infracción moi grave
- Falseamento das titulacións de Salvamento e Socorrismo Acuático esixidas
no prego.
- Falta ou falseamento nas certificacións acreditativas de ter realizado o cuso
sobre maexo de desfibriladores externos automatizados.
- O ocultamento ou falseamento de información sobre asuntos relacionados
coa prestación de servicio.
- A reiteración de dous faltas graves.
- Non aportar as melloras ás que a empresa se comprometa na súa oferta.
- Incumplimiento da normativa laboral e de seguridade social.
- Incumplimiento da obrigación de estar ó corrente das obrigas tributarias.
- E en todo caso entenderase coma infracción moi grave toda execución
defectuosa do contrato que impida a súa execución ou que supoña o
incumplimento das condición esenciais da execución do mesmo. 10 % do
presuposto do contrato.

9. REGULAMENTACIÓN DE APLICACIÓN:
- RD 742/2013 do 27 de setembro polo que se establecen os criterios tecnico sanitarios das
piscinas
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- Decreto 103/2005 do 6 de maio polo que se establece a regulamentación tecnico sanitaria de
pisicinas de uso colectivo
- Decreto 104/2012 de formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o
Rexistro profesional de socorristas acuáticos de Galicia
- Orde do 14 de maio de 2012 polo que se regula o modelo de distintivo dos socorristas
acuáticos na Comunidade Autónoma de Galicia
- RDLvo 3/2011 do 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos
do sector público.
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