AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 / fax 971642231
Plaça Major, 12
07650 Santanyí

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE VIGILÀNCIA I SOCORRISME A LES PLATGES DE CALA
SANTANYÍ, CALA GRAN I SA FONT DE N’ALIS DEL MUNICIPI DE
SANTANYÍ

1. INTRODUCCIÓ /OBJECTIUS
L’Ajuntament de Santanyí treu a concurs la contractació del servei de vigilància i
socorrisme a les platges de Cala Santanyí, Cala Gran i Sa Font de n’Alis d’aquest
municipi de Santanyí.
Atesa la massiva afluència de persones que es produeix a les platges del terme
Municipal de Santanyí durant els mesos d’estiu, és objectiu de l’Ajuntament garantir un
adequat servei d’atenció, salvament i socorrisme als usuaris de les platges esmentades, a
més d’atendre i resoldre les diferents incidències de caire sanitari.

2. DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA DEL SERVEI QUE S’HA DE OFERIR
L’objecte d’aquest contracte consistirà en el desenvolupament del servei de vigilància i
socorrisme de les platges assenyalades, d’acord amb la normativa aplicable.
De forma orientativa i no limitativa ni exclouent, els serveis mínims a realitzar són:
1- Mantenir una constant observació de la zona de bany compresa dins el camp de
visió de què es gaudeixi des de les ubicacions dels socorristes, per tal de detectar
possibles incidents dins l’aigua.
2- Actuar de manera immediata quan es detecti perill per a un banyista en
prevenció de possibles accidents mitjançant el rescat dins l’aigua, utilitzant les
mesures d’autoprotecció que estiguin al seu abast, sol·licitant si cal la
col·laboració des de l’arena d’altres persones tot i actuant sota el seu criteri a
l’hora d’avaluar riscos a assumir enfront de situacions que posin en perill la seva
pròpia integritat física quan s’hagi senyalitzat prèviament la platja amb la
bandera vermella, indicadora de la prohibició del bany.
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3- Intervenir immediatament quan sobrevingui alguna situació de risc o accident.
La intervenció cessarà tan aviat es consideri que les persones accidentades estan
fora de perill, després que hagin rebut els auxilis necessaris.
4- Garantir la coordinació deguda i la comunicació immediata amb els serveis de
transport sanitari i els serveis sanitaris competents.
5- Realitzar les primeres cures en els accidents lleus mitjançant el material de les
farmacioles, tant al lloc de primers auxilis, com sobre la platja.
6- Efectuar els primers auxilis i sol·licitar altres recursos en col·laboració amb
altres serveis, tals com el Centre Coordinador d’emergències 112, per garantir
una ràpida i eficaç intervenció i trasllat al centre sanitari més adient.
7- Facilitar als usuaris les informacions dels serveis que estiguin al seu abast així
com els consells preventius necessaris per evitar els accidents.
8- Mantenir una estreta col·laboració amb les unitats de la Policia Local del
Municipi a la que comunicaran els incidents que poguessin ésser de la seva
competència, de la mateixa manera que posarà a la seva disposició els recursos
disponibles sempre que siguin requerits.
9- Efectuar un enregistrament informatitzat de totes les intervencions i incidències.

3. ALTRES ESPECIFICACIONS SOBRE EL SERVEI
1- Diàriament un dels socorristes del dispositiu operatiu, ubicat a cada una de les
platges de Santanyí descrites anteriorment, assumirà la funció de supervisor de platja,
centralitzant la mobilització de recursos i la direcció de les actuacions, essent
l’interlocutor vàlid amb el servei de coordinació d’emergències 112
2- Dins la totalitat de la plantilla, un dels socorristes actuarà de manera fixa com a
coordinador operatiu, assumint a més de les funcions pròpies del socorrista, les de
coordinació, organització i planificació del servei, recollida de dades, revisió i reposició
de materials, elaboració d’informes, comunicació d’incidències i enllaç amb el
coordinador municipal. Disposarà d’un temps alliberat cada setmana per a la realització
d’aquestes tasques.
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4. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA
a) El contractista es compromet a l’aportació, com a mínim, dels recursos materials
i humans a les platges del municipi de Santanyí, que es detallen en aquest plec i,
en general, els que siguin necessaris per desenvolupar correctament el servei
d’acord amb la normativa legalment aplicable.
b) El contractista es responsabilitza del Salvament i el Socorrisme a les platges
esmentades i es compromet a la prestació dels servei d’acord amb el que
estableix aquest plec i, en general, al desenvolupament del servei d’acord amb la
normativa legalment aplicable.
c)

L’Ajuntament de Santanyí cedeix les infraestructures esmentades a aquest plec,
al contractista per a la seva exclusiva utilització durant la vigència del present
contracte

d) El contractista assumeix el compromís que el personal que es contempla en
aquest contracte estigui en disposició de la formació i condicions adients a la
tasca a realitzar segons el tipus d’activitat a què estiguin adscrits, segons les
especificacions del Decret 2/2005 de 14 de gener, o de qualsevol altra normativa
que sigui aplicable.
e) El canvi de banderes de senyalització d’utilització de la platja el durà a terme el
contractista d’acord amb el protocol establert segons el Pla de Salvament aprovat
per l’Ajuntament, o en el seu defecte segons les especificacions del Decret
2/2005 de 14 de gener, o qualsevol altre normativa en vigor.
f) La duració del servei serà diari, diumenges i festius inclosos.
g) Mensualment el contractista emetrà un informe estadístic que reculli el nombre
d’atencions efectuades segons les diverses tipologies així com les principals
incidències que s’hagin produït en el servei. Les de major rellevància es
comunicaran a títol informatiu i en temps real a través de telefonia mòbil al
coordinador municipal.
h) En acabar el servei el contractista haurà de trametre a l’Ajuntament un informe
final amb totes les dades estadístiques recollides en base diària i per platja, així
com les incidències i observacions principals, seguint les directrius tècniques
respecte a l’estructura fixades pel coordinador municipal de salvament i
socorrisme.
i) Donar solucions puntuals i immediates a qualsevol emergència o desperfecte
produït, així com informar-ne el més aviat possible a l’Ajuntament.
j) L’adjudicatari es compromet a respectar els acords que l’Ajuntament de Santanyí
adopti en la promoció de la seguretat a les platges.
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k) L’adjudicatari no té cap dret per poder realitzar activitats de publicitat i
comunicació utilitzant el servei. En aquest sentit atendrà els criteris que estableix
la Batlia o persona que delegui.
l) L’Ajuntament de Santanyí és titular del servei que presta de forma indirecta,
ostentant aquest servei, en tot moment, la qualificació de servei de l’Ajuntament,
la competència del qual té atribuïda, la qual cosa justifica el control de la seva
gestió i la inspecció del servei en tot moment.
m) Efectuar la vigilància contínua de la zona de bany, l’auxili i el salvament de
persones, béns i medi ambient.
n) Realitzar les accions i prendre les mesures preventives necessàries per garantir la
seguretat dels banyistes i la prevenció d’accidents i incidents a les platges.
o) Gestionar l’aplicació dels elements i les mesures de seguretat que tengui la
platja.
p) Vetllar per la conservació dels danys i del material destinat a la prevenció
d’accidents, seguretat, vigilància, socors i transport d’accidentats.
q) Efectuar les gestions oportunes perquè l’organisme competent, a la major
brevetat possible, faci respectar la prohibició que les embarcacions amb motor i
practicants de surf de vela, esquí aquàtic o d’altres activitats semblants circulin
de forma il.legal o posant en perill els usuaris que es trobin a les zones de bany, i
la prescripció que facin les entrades i sortides pels llocs destinats a aquest efecte.
r) Efectuar les gestions oportunes perquè l’organisme competent en cada matèria
mantengui la zona destinada al bany totalment lliure d’animals i objectes que
puguin representar perill per als usuaris.
s) Informar els usuaris en el casos que facin activitats que resultin perilloses o
molestes, i avisar les autoritats competents en els casos en què aquestes activitats
no cessin.
t) Implantar el Pla de salvament a les platges sota la supervisió del coordinador de
platges.
A més de les assenyalades anteriorment, el contractista està obligat:
a) A estar inscrit al Registre de Serveis d’Urgències i Emergències, segons el que
disposa el Decret 8/2004, de 23 de gener, o qualsevol altra que resulti aplicable.
b) A contractar socorristes que tenguin les titulacions legalment oportunes per
realitzar les seves funcions de vigilància i socorrisme a les platges i a la mar.
c) A respectar en tot moment les obligacions que es deriven de la normativa laboral.
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d) A justificar aquestes circumstàncies davant l’Administració Municipal, durant els
vint dies següents al de la formalització del corresponent contracte administratiu,
mitjançant les certificacions corresponents.
e) A la subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil per un mínim de 900.000
€ per accident i 600.000 € per víctima. Si la normativa específica assenyalàs uns
límits superiors, seran aquests límits els que s’hauran de contractar pels
contractistes.
f) Prevenir tota mena d’activitats que resultin perilloses per als usuaris.
g) Facilitar l’assistència al bany, mitjançant la cadira adaptada, a les persones
minusvàlides que sol·licitin el servei.
h) Informar sobre la prohibició que afecta les embarcacions, amb motor o sense, les
motos aquàtiques i els practicants d’esports aquàtics que impliquin un risc potencial
per a les persones perquè no ocupin la zona abalisada reservada als banyistes i que
efectuïn les entrades i sortides pels carrers especialment abalisats a aquest efecte,
d’acord amb les disposicions vigents.
5. RECURSOS QUE
CONTRACTISTA

COM

A

MÍNIM

HAURÀ

D’APORTAR

EL

El material que haurà d’aportar el contractista haurà de acomplir les característiques
establertes en ell Decret 2/2005 de 14 de gener regulador de les mesures mínimes de
seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, o qualsevol altra que estigui en vigor durant l’execució
d’aquest contracte.

1) APORTACIÓ REFERIDA ALS RECURSOS MATERIALS

1.1- A CADA PLATJA (Cala Santanyí, Cala Gran i Sa Font de n’Alis)

1.1.1- A LA/LES TORRE/S DE VIGILÀNCIA

MOTXILLA FARMACIOLA
-

Material fungible sanitari i les seves reposicions (apòsits,
benes, pomades antisèptics, etc.)
Instrumental sanitari (tisores, pinces, termòmetre, etc.)
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-

Equipament d’oxigen i mascareta de reanimació adaptada
Flassada tèrmica
Desfibril·lador

-

1 llauna de rescat (“torpedo”)
1 tauler espinal
Equip d’immobilització
Guia flotant de rescat (200 m.)

-

Bandera identificativa
Banderes de senyalització d’utilització de la platja (1 joc)
Cinta i pals per a balisament provisional terrestre
Megafonia portàtil

-

1 prismàtics

SALVAMENT

SENYALITZACIÓ

OBSERVACIÓ

ALTRES
Formularis enregistrament d’informació
Telefonia mòbil
Una cadira amfíbia
1.1.2- PER A CADA SOCORRISTA

VESTUARI (a cada socorrista se li faciliten diversos equips)
-

1 camiseta serigrafiada (part davantera i espatla) segons
resolució i amb anagrama de l’Ajuntament de Santanyí
1 pantalons curts
1 gorra
1 banyador (per a les al·lotes)

MATERIAL D’ÚS INDIVIDUAL
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-

-

1 ronyonera farmaciola equipada amb material sanitari
fungible i instrumental per a les primeres cures i
reanimació bàsica
1 xiulet
1 llauna de rescat (“torpedo”)
1 aletes

-

1 equip transmissor portàtil

COMUNICACIONS

2) APORTACIÓ REFERIDA ALS RECURSOS HUMANS

2.1.-

A LA PLATJA DE CALA SANTANYÍ
2 socorristes aquàtics diaris contractats en règim laboral.

2.2.-

A LA PLATJA DE CALA GRAN
2 socorristes aquàtics diaris contractats en règim laboral.

2.3.-

A LA PLATJA DE SA FONT DE N’ALIS
2 socorristes aquàtics diaris contractats en règim laboral.

2.4.- ALTRES CONSIDERACIONS REFERIDES ALS RECURSOS
HUMANS
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El contractista haurà de reforçar puntualment el servei ofert a
través dels professionals socorristes, en dies festius i caps de
setmana caracteritzats pels alts nivells d’afluència.
Diàriament hi haurà sobre la platja el nombre de socorristes amb
titulació nàutica addicional suficients per a garantir l’operativitat
de les motos aquàtiques o embarcacions que l’Ajuntament posés a
la disposició del servei.

En tot cas, el contractista haurà de posar tots els recursos materials que siguin
necessaris pel desenvolupament legal del servei, de tal manera que si a més de tot
aquest material abans relacionat fa falta qualque material més, el contractista l’haurà
d’aportar sense cap dret a rebre cap tipus de compensació per part de l’Ajuntament.

3) ALTRES APORTACIONS
-

Assegurances de responsabilitat civil i danys a tercers del personal

-

Tramitació de les contractacions del personal laboral

-

Tramitació i actualització del Registre de Servei d’Emergències i Urgències
de la Direcció General d’Emergències de la Conselleria d’Interior

-

Gestió i seguiment del servei

-

Despeses vehicles (coordinació, supervisió i transport)

-

Despeses telefonia (quotes i equips)

-

Servei de prevenció de riscos laborals i avaluació dels llocs de treball

-

Aportació d’ambulàncies i voluntaris, socorristes i tècnics de transport
sanitari, si es precisen per a l’organització dels simulacres previstos al Pla
de Salvament i es considera oportú

-

Lliurament de les sessions informatives previstes al Pla de Salvament per
part de tècnics competents en matèria de salvament a platges i formadors en
socorrisme aquàtic, primers auxilis i prevenció de riscos laborals
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6. RECURSOS QUE APORTARÀ L’AJUNTAMENT

1) A LA PLATJA DE CALA SANTANYÍ
1 cadira de vigilància
1 caseta de salvament

2) A LA PLATJA DE CALA GRAN
1 cadira de vigilància
1 caseta de salvament

3) A LA PLATJA SA FONT DE N’ALIS
1 cadira de vigilància
1 moto aquàtica amb llitera de rescat
1 caseta de salvament

7. DURACIÓ I HORARI DEL SERVEI
L’horari de prestació del servei serà, com a mínim, el següent:

Període
(inclosos)

Temporada

De dia 1 de juny
Alta
a 15 d'octubre

Platges

Horari del Servei

Totes

10:00 a 18:00 hores
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