
Ajuntament de Palma

Departament: MEDI AMBIENTI BENESTAR ANIMAL

Servei: MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL. COORDINACIÓ DE PLATGES

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES DEL SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA,
SOCORRISME , SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT
A LES PLATGES DE PALMA, PER UN PERIODE DE 2 ANYS PRORROGABLE FINS
A DOS ANYS MES

Assumpte:

1. ANTECEDENTS

L'Ajuntament de Palma , segons el que disposa la Llei 22/1988 de Costes (art. 115), la Llei
2/2013, de 29 de maig, de protecció i sostenible del litoral i de modificació dela Llei 22/1988,
de 28 de juliol, de Costes , el corresponent Reglament General de Costes (RDB76/2014 de 18
d'octubre) i la vigent Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Regim Local (arts. 25 i

26), té competències en matèria de seguretat i salvament a les platges del seu terme
municipal. A tal efecte en virtut d’acord plenari de l'ajuntament de Palma, de data 24 de
desembre de 1996, es va aprovar un pla de conservació i millora de les platges del terme
municipal, incloent l'esmentat pla, el tema de la seguretat. El 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 actualment obliga als
ajuntamentsa disposar d'aquests plans de salvament. L’ Ajuntament de Palma té registrats els
corresponents plans de salvament de les platges del seu terme municipal, que actualitza
periòdicament: Platja de Palma, Cala Estància, Ciutat Jardí, Can Pere Antoni i Cala Major a la
Direcció General d' Emergències de la Conselleria d’ Interior.

Així mateix, el Decret 27/2015, de 24 d'abril, de modificació del 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, determina el marc
d'especificacions que han de regir els operatius de salvament municipals, a més d'altres
extrems relacionats amb la seguretat en platges. Per la redacció d’aquests plecs també s’han
considerat les especificacions de la Instrucció tècnica 1/2016 , de 12 de desembre, del director
general d'emergències, i interior, complementaria al Decret 2/2005 i del Decret 27/2015, de
mesures mínimes de seguretat i protecció en les platges, dirigida als secretaris i coordinadors
municipals de platges de municipis costaners.

Dins del programa d 'accessibílitat a les platges, des de l'any 2004 , s’ha previst la presencia
diària durant la temporada alta de personal (socorristes de suport al bany assistit) destinats a I’

atenció de les persones usuàries de les platges que vulguin fer ús de les instal-lacions,
infraestructures i ajudes tècniques habilitades per garantir la accessibilitat deles personesamb
mobilitat reduïda. En la temporada 2015, es va certificar les platges de Palma i Ciutat Jardí amb
la certificació UNE 170001—1:2007 d'accessibilitat universal, que acredita el compliment dels
criteris DALCO, a l'any 2016 es va certificar la platja de Cala Estància i en l'any 2017 es va
certificar la Platja de Can Pere Antoni aixi com un nou punt ala Platja de Palma.

Des de l'any 2010 ['Ajuntament de Palma, en el marc del model de gestió de qualitat basat en
la millora continua, va implantar, entre altres, la Carta de compromisos de platges ,amb la
missió de definir i difondre els compromisos de serveis que assumeix ['Ajuntament de Palma
per a donar resposta als requeriments de la ciutadania, fer un seguiment del grau de
compliment d'aquests compromisos i comunicar-ne els resultats.



Durant l'any 2019 es va adjudicar el servei de salvament a la Platja de Cala Major (lot 2), en el
marc d'una licitació incloïa 2 lots , El lot 1, que incloïa la prestació del servei a les platges de
Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estancia i Platja de Palma, fou declarat desert mitjançant
l’acord de Junta de Govern 0522 de 22/05/2019. La resolució núm. 897/2019 del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals ha estimat el recurs interposat contra els plecs
que serviran de base a licitació esmentada, perla qual cosa és procedent tramitar novament la
licitació dels dos lots.

Z. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació del servei de salvament, socorrisme, vigilància, seguretat i

atenció personalitzada al bany assistit a les platges a les platges del terme municipal de Palma,
amb els medis materials i personals detallats als annexos que formen part d'aquest plec, en el
marc del compliment de la normativa de seguretat en platges de les Illes Balears i el compliment
dels plans de salvament vigents percada platja.

Es procedeix a la divisió en lots, d’acord amb el que disposa l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic. Es divideix el servei en dos lots corresponents
cadascun a dos àmbits d'actuació dels serveis a prestar, per raons d'idonei'tat tècnica i

optimització de recursos en l'execució. En aquest sentit s’han constituit dos lots:

— LOT 1: Servei de salvament, socorrisme, vigilancia, seguretat i atenció personalitzada les
platges urbanes de Can Pere Antoni, Ciutat Jardi, Cala Estància i Platja de Palma i els seus
àmbits d'influència,

— LOT 2: Servei de salvament, socorrisme, vigilancia, seguretat i atenció personalitzada la
platja urbana de Platja de Cala Major i en seu àmbit d'influència.

3. AMBIT D'APLICACIÓ

Aman oa LOT 1

L'àmbit d'aplicació es correspon inclou les platges urbanes del municipi de Palma que
s'especifiquen a continuació

» Can Pere Antoni
— Ciutat Jardí
- Cala Estancia
_ Platja de Palma

Aiximateix, s'inclouen dins aquest àmbit isota el concepte de vigilància propera (sense presència
continuada de l’operatiu de vigilància i salvament), les següents zones de bany:

- Platja i passeig des Molinar
- Es Penyó
- CalaGamba
- Es Carnatge
« Son Caios

En qualsevol cas, iatesa la naturalesa assistencial del salvament, socorrisme, vigilància, seguretat
municipal del TM. de Palma, els seu servei i actuació pot ser requerit en tota situació
d’emergència que es produeixi en el litoral de Palma, i en concret en la zona geogràfica compresa
entre el límit del municipi de Palma amb Llucmajor (Torrent dels Jueus) i per activació dels
procediments establerts perla Direcció general d'emergències i el SEIBUZ.



En qualsevol cas, iatesa la naturalesa assistencial del salvament, socorrisme, vigilància, seguretat
municipal del TM. de Palma, els seu servei i actuació pot ser requerit en tota situació
d’emergència que es produeixi en el litoral de Palma, i en concret enla zona geogràfica compresa
entre el límit del municipi de Palma amb Llucmajor (Torrent dels Jueus) i per activació dels
procediments establerts perla Direcció general d'emergències i el SEanZ.

Està adscrita a aquesta contrctacíó, la dotació de personal, equipamentimanteniment del centre
operatiu de coordinacióde la Platja de Palma

ÀMBIT DEL LOT :
L'àmbit del lot 2 és la següent platja urbana del municipi de Palma:

»Cala Major

Així mateix, s'inclouen díns l'àmbit del lot 2 i sota el concepte de vigilància propera (sense
presència continuada de l'operatiu de vigilància i salvament), les següents zones de bany:
—Ca|a Nova
-Roquesde Cala Major
—S’inclou sota el concepte de vigilància propera i atès que es tracta d'una zona on es
detecta afluencia d’usuaris,tot i no tractar-se d'una zona zona de bany catalogada, també
s'inclou dins l’àmbit d’aplicació d'aquest contracte la zona de:
Punta del Grells

En qualsevol cas, i atesa la naturalesa assistencial del salvament, socorrisme,vigi|ància,seguretat
municipal del TM. de Palma, el seu servei i actuació pot ser requerit en tota situació d'emergència
que es produeixen el litoral de palma, i en concret, enla zona geogràfica compresa entre el Dic de
l'Oest i el límit del municipi de Palma amb el de Calvià per activació dels procediments establerts
perla Direcció general d'emergències i el SEIBllZ.

4. RECURSOS MUNICIPALS POSATS A DISPOSICIÓ DE L'ADJUDICATARI

L’Ajuntament de Palma disposa de les següents infraestructures i recursos materials, necessaris
pel desenvolupament del servei objecte de licitació, que es posen a disposició de l'adjudicatari,
pera la correcta realització del servei

4.1. RECURSOS MUNICIPALS ADSCRITS AL LOT 1

— 21 Cartels informatius
— 5 cartels informatius adaptats per a persones amb visió reduïda
- S cartels informatius del punts d'accessibilitat

- 4 Llocs/casetes de vigilància i assistència en platja (llocs de socors) que hauran de
mantenir-se en condicions correctes de manteniment i conservació durant el seu ús.
(la instal-lació i retirada dels llocs de socors de les platges de Can Pere Antoni i Cala
Estància i el manteniment del de Ciutat Jardi corren a càrrec dels concessionaris
explotadors de les instal-lacions temporals dela platja).
- 5 casetes de dutxa ivestuari per a persones amb mobilitat reduïda“ més que hauran
de mantenir—se en condicions correctes de manteniment i conservació
711 Torres de vigilància
- 1 embarcació semirígida, amb el remolc.
-5 punts d’accessibilitat dotats de:

_ Itinerari adaptat des dela parada d'autobús de l’EMT



_ Plaça de aparcament reservada per a persones amb minusvalidesa
- Mòduls adaptats: Banv,vestidor i dutxa amb cadira“

- Pasaarenes”

— 3 cadires de rodes amfíbies
43 crosses
- 5 estores adaptables [5 m) als trams finals de pasarena per facilitar la
circulació de les cadires amfibies fina la vorera.

— 31 boies d'abalisament de zona de seguretat per al bany en platja, destinades a
l'execució de l'abalisament de Platja de Palma.
- Els ancoratges ecològics, tipus mantavray, destinats a la fixació de les boies en
I'abalisament de seguretat de la Platja de Palma
-11 cartells de | '112
-11 jocs de banderes de meduses

4.2. RECURSOS MUNICIPALS ADSCRITS AL LOT Z

— 5 Cartels informatius
— 1 Llocs/caseta de vigilància i assistència en platja (llocs de socors) que haurà de
mantenirrse en condicions correctes de manteniment i conservació durant el seu ús.
(la instal-lació i retirada dels llocs de socors correspon al concessionari de les
explotacions temporals de Cala Major).
- 1 caseta de dutxa ivestuari per a persones amb mobilitat reduïda posada a disposició
per part dels adjudicataris de les instal-lacions de temporada de la platja de Cala
Major“ i que haurà de mantenir-se en condicions correctes de manteniment i

conservació
-1Torres de vigilància
-1punt d’accessibilitat dotat de:

— itinerari adaptat des de la parada d'autobús de l'EMT
— Plaça de aparcament reservada per a persones amb minusvalidesa
— Mòduls adaptats: Bany,vestidor i dutxa amb cadira”=
- Pasaarenes”
- 1 estora adaptable (5 m) als trams finals de pasarena per facilitar la circulació
deles cadires amfíbies fina la vorera.

—1 cartell de I'112
-1 joc de banderes de meduses

'Ajuntament6 titular concessió [l’insta/lacions temporals de la platja

Existeix la possibilitat de què s'incorporin altres materials, cedits per l'Ajuntament, per poder
ser utilitzats per l'adjudicatari, de la qual cosa es detallaren i es formalitzaran mitjançant
l’oportuna acta de cessió,

L'adjudicatari haurà de mantenir els recursos esmentats en perfectes condicions d’ús i

presentació durant tot el servei, i comunicar de forma immediata qualsevol anomalia o
deficiència que els afecti Així mateix, l'adjudicatari és responsable de retornar el material
relacionat en bones condicions als serveis municipals,al final del període de servei, mentre no
es pugui demostrarque els material ha arribat al final de la seva vida útil.



La resta de recursos necessaris mínims, detallats als annexos 1 i 2 (MATERIAL APORTAT PER
L'ADJUDICATARI), seran aportats i mantinguts pels licitadors, podent llogar-los, subcontractar-Ios
o tenírflos en propietat, sempre en òptimes condicions de funcionament i presentació. A l'annex
IV, s'exposen els plànols de les zones objecte d'aquest contracte i de la ubicació de les
infraestructures a cada una d'elles

5. TEMPORADA, CALENDARI | HORARI ININTERROMPUT DEL SERVEI DE SALVAMENT I

SOCORRISME

LOT 1

Perales platgesCan Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància i Platja de Palma
' Ordinari (temporada alta):

Del dia 16 dejuny fins al dia 15 de setembre:
Inici de servei 10:00 hores
Tancament de servei 19 hores

- Extraordinari (temporada mitja):
Del 1 de maig fins al 15 de juny
Del 16 de setembre ñns al 31 d’octubre.
Inici del servei: 11.00 hores
Tancament de servei 18 hores

LOT Z

Pera la platja de Cala Major
- Ordinari (temporada alta):

Del dia 16 de juny fins al dia 15 de setembre:
Inici de servei 10:00 hores
Tancament de servei 19:30 hores

' Extraordinari (temporada mitja):
Dell de maig fins al 15 de juny
Del 16 de setembre fins al 31 d'octubre.
Inici del servei: 11.00 hores
Tancament de servei 19 hores

L'Ajuntamentpodra canviar, cada any, les dates del inici i final de la temporada, així com l'horari
del servei segons les necessitats, i possibles requeriments de la Direcció General d'Emergències,
bé sigui mitjançant redistribució d’efectiu i horario bé, adaptant i modificant el pressupost de la
contracta.

6. CARACTERÍSTIQUES BASIQUES, TEMPORADA. D\LENDARI ! HORARI ININTERROMPUT DEL
SERVEI DE SUPORTAL BANVACCESSIBLE

Aquest servei s'ajustarà a les disposicions i recomanacions del Manual de Gestió de l'AccessibiIitat
Universal de l’Ajuntament de Palma, aixi com a les indicacions operatives del servei municipal
d’Accessibilitat (Oficina Palma Accessible).



L'adjudicatari haurà d’habilitar una zona d'ombra, per a cada punt de bany assistit, que haurà de
comptar com a mínim d’una marquesina o estructura similar amb trespol de plataforma de fusta
que permeti crear un espai accessible d'ombra i repòs en cada platja. Les zones d’ombra tindran
una superficie de 25m2 excepte la de Ciutat Jardí que la tindrà de 50m2

El personal que realitzi les tasques d'assistència al bany, serà personal que disposi de la titulació
de socorrista d'espais naturals.

Perales platgesCan Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estáncia i Platja de Palma l'horari i calendari de
servei serà, com a minim:

DeI dia 16 de juny fins al dia 15 de setembre:
Inici de servei 10:00 hores
Tancament de servei 19:00 hores

Del dia 1 de juny fins al 15 dejuny i del 16 de setembre fins al 30 de setembre
Inici de servei 11:00 hores
Tancament de servei 18:00 hores

Per ala platja de CalaMajor l’horari i calendari de servei serà, com a minim:
Del dia 16 de juny fins al dia 15 de setembre:

Inici de servei 10:00 hores
Tancament de servei 19:30 hores

Del dia 1 de juny fins al 15 de juny i del 16 de setembre fins al 30 de setembre
Inici de servei 11:00 hores
Tancament de servei 19:00 hores

7. DURADA DEL CONTRACTE DE SERVEIS

La durada del contracte de serveis serà de 2 anys, prorrogables per un màxim de dos anys
addicionals. Començarà a partir de l’adjudicació definitiva i es podrà prorrogar ñns a una durada
màxima del contracte de 4 anys

8. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Aquest servei es prestara sota la supervisió coordinada de la persona Coordinadora de platges
municipal i els tècnics de medi ambient de l’Ajuntament de Palma, que establiran els
mecanismes de coordinació i d'inspecció.

9. DESCRIPCIÓ GENÉRICA DEL SERVEI. PRESTACIONS DEL CONTRACTE

9.1. SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME

Les prestacions del contracte són, en general, les determinades per les normes mínimes de
compliment obligatori [Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’Emergències de les Illes Balears
i el Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que
hna de complir les platges i zones de bany dela comunitat autònoma de les Illes Balears), d’acord
amb la modificació realitzada a la instrucció tècnica 1/2016, de 12 de desembre complementària
al decret 2/2005 i del Decret 27/2015, així com les que s'estableixin en els Plans de Salvament a
les platges d'aquest municipi i les fixades específicament en aquest plec.



De forma específica, l’organització del servei públic de salvament, a més de les que preveu
específicament la Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències de les Illes Balears, ha de
garantir les següents funcions, tasques i objectius bàsics:

1. La prevenció d’actituds i d'activitats que resultin perilloses perals usuaris.
2. La col-locació de les banderes de senyalització de l’estat de la mar, en tots els indrets
predeterminats en cada platja i d’acord amb les disposicions del decret de seguretat en platges i

els plans de salvament. El canvi de banderes s'ajustarà als protocols de la normativa vigent i a les
instruccions tècniques dictades per l'Àrea de Coordinació de Seguretat de Platges en el seu cas.
3. Informar sobre la prohibició que les embarcacions, amb motor o sense, les motos aquàtiques i

els practicants d'esports aquàtics que impliquin un risc potencial per a les persones envaeixin la
Zona abalisada reservada als banyistes (200 metres mar endins des del trencant de la platja) i la
prescripció que efectuïn les entrades i sortides pels carrers especialment abalisats a aquest efecte,
d'acord amb les disposicions vigents.
4. Col-locar els cartells necessaris per tal de donar a conèixer el servei i alertar dels perills als
usuaris, segons les indicacions del coordinador municipal de salvament de les platges.
5. Informar als usuaris que la platja i les zones de bany han d'estar completament lliures d’animals
i d'objectes que puguin representar un perill per als banyistes.
6. Vetllar per la conservacióen perfecte estat dels senyals i del material municipal adscrit al servei.
7. Garantir que el servei objecte de contracte estarà dotat dels elements i dispositiusd'auxili que
siguin necessaris per prestar-lo eficaçment i que es mantindrà en disposició permanent d'actuar
durant tota la temporada.
8. Haura de proveir i disposar, en tot moment, del material de comunicacions, del material
sanitari i instrumental, del material d'intervenció així com dels vehicles i embarcacions necessaris
perla prestació del servei, així com tot el previst en el Pla de Salvament de les platges de Palma.
9. L’adjudicatari s'adaptarà en tot moment al material i equipament requerit pel Decret
Autonòmic 2/2005 i la seva modificació en el Decret 27/2015, de 24 d'abril, de modiñcació del
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 dela comunitat autònoma de les Illes Balears.
10.El servei inclourà la garantia substitució immediata dels mitjans materials, dels vehicles i

embarcacions de salvament, en cas d'avaria o d'una altra circumstància.
11. El servei haurà de realitzar la substitució immediata del personal que hagi de retirar»se del
servei per qualsevolcircumstància sobrevinguda.

L'organització del servei haurà d'incloure els següents equipaments mínims en el disseny de la
seva organització:

12. En el cas del iot 1 acceptarà la cessió d'ús i manteniment de l’embarcació de salvament ONA
GR 3, se'n farà càrrec del seu manteniment i custòdia, actualització de documentació preceptiva i

tràmits necessaris en la Capitania marítima per al seu ús ordinari i la tendrà operativa durant tota
la temporada de bany.

13. L’adjudicatari aportarà al servei:
— Per al LOT 1: un mínim de dues motos aquàtiques de rescat, tal i com apareix especificat en
l'annex I_Les motos hauran de rotular-se amb el logo de l'Ajuntament de Palma
- Per al LOT 2: un mínim d'una moto aquàtica de rescat, tal i como apareix especificat en l'annex 2
i una embarcació de rescat llista7ELa moto i la embarcació hauran de rotular-se amb el logo de
l'Ajuntament de Palma

14. L'adjudicatari del lot 1,disposarà, com a minim, d'un vehicle de transport terrestre assignat al
servei de salvament i socorrisme, que farà les funcions auxiliars de transport de personal i

material, desplaçaments d’emergència, mobilització urgent d'efectius i materials, etc., i que





Complir la totalitat de l’horari i calendari del servei.
No abandonar el lloc de vigilància sense causa de força major.
No realitzar durant les hores de treball cap tasca aliena a la seva funció (escoltar
música, llegir, jugarvídeojocs, parlaramb el mòbil assumptes personals, etc.).
Mai hi haurà dos socorristes alhora ala torre de vigilància.
Seguir els protocols de salvament i els sistemes d'acció de emergències
especificats en el pla de salvament corresponent a cada platja.
Adaptar»se als objectius i especificacions de la carta de servei de platges de
l'Ajuntament de Palma.
Adaptar—se als objectius i especificacionsdel Manual de Gestió de l’Accessibilitar
Universal de les platges de Palma.
Organitzar un simulacre d’emergència anual per a comprovar el correcte
funcionament del servei i detectar possibles punts de millora.
Realitzar un segon simulacre d'emergències addicional i complementari al
primer en el municipi de Palma.
Recollir en les platges objecte de servei, les mostres per a l’anàlisi de qualitat d'
aigua i d’arena a lliurar al Laboratori Municipal, segons protocol i calendari
aportat a l' inici de la temporada per I 'àrea de Medi Ambient i, en cas
d’emergència, sempre que sigui requerit pel coordinador municipal de platges.
Col-laborar, en qualsevol cas, amb el coordinador de platges en la seva labor
inspectora, així com amb qualsevol autoritat que ho requereixi.
L'adjudicatari assumirà la imatge corporativa de l'Ajuntament de Palma en els
equipaments dels socorristes i els vehicles posats a disposició del servei.
L’adjudicatari haurà de mantenir i reparar, en tot cas, els vehicles, les
embarcacions, l’equipament i el material propietat de l’ajuntament. El pagament
deles assegurances serà a càrrec del concessionari.
L’adjudicatari proveirà als socorristes i al seu personal en platja de l’equipament
necessari per al correcta realització del servei, que inclourà com a mínim, el
detallat en la nota del punt 4 dela Instrucció tècnica 1/2016 , de 12 de desembre,
del director general d'emergències, i interior, complementària al Decret 2/2005 i

del Decret 27/2015, de mesures mínimes de seguretat i protecció en les platges,
dirigida als secretaris i coordinadors municipals de platges de municipis
costaners.
El perfil professional del personal del sen/ei s'ajustarà al que disposa l'article 15
de la Instrucció tècnica 1/2016 , de 12 de desembre, del director general
d’emergèncles, i interior, complementaria al Decret 2/2005 i del Decret 27/2015,
de mesures mínimesde seguretat i protecció en les platges, dirigida als secretaris
i coordinadors municipals de platges de municipis costaners.
Els adjudicataris del LOT 1 i LOT Z hauran d'establir i mantenir les adients
relacions de coordinació, als efectes d’una major garantia i eficiència del servei,
sota la supervisiódel personal coordinador de platges de l'Ajuntament de Palma.
El personal adscrit al servei objecte de contractació treballarà per compte de
l'adjudicatari i haurà d'estar afiliat al règim general de la Seguretat Social.
L'Ajuntamentes reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentació
acreditativa del compliment per part de l'adjudicataride les obligacionssocials.
El contractista, en la seva condició d'empresari, serà l'únic responsable davant del
personal adscrit al servei objecte de contractació del compliment de la legislació
que regula les relacions laborals, Seguretat Social, seguretat i salut en el treball i

també el conveni col.lectiu que correspongui.





' Comunicar diàriament (per correu electrònic a la coordinació municipal de
plagesl i, abans de l'inici de la jornada de servei, la relació nominal dels
socorristes i supervisors assignats a cada platja.

. El servei d'accessibilitat haurà de presentar a l'àrea de Medi Ambient i Benestar
animal, un informe mensual i una memòria final d'aquest servei. Detallant l’edat,
gènere i necessitats especials de les persones ateses a cada platja accessible.

. Recollir informació diàriament (a l'inici i final del servei) sobre l'estat ambiental i

de neteja de la platja i lliurar, mensualment, les ñtxes correctament emplenades
al coordinador municipal de platges. Caldrà lliurar aquesta informació en format
digital

- Recollir informació diàriament de l'estat del punt d'accessibilitat i gestionar de
forma immediata les incidències detectades segons protocol establert per la
coordinacióde platges. Aquesta informació es registrarà amb format digital

. Presentar diàriament,en format digital i de forma prèvia a l'inici del servei, el full
de servei que inclogui la relació de personal del servei diari, amb la distribucióde
la dotació de personal i la seva distribució per platges, aixi com la seva funció
assignada (socorrista, patró, supervisor, etc.)

. Col-locar al tauler informatiu del lloc de socors i als cartells d'informació
municipals informatiu els resultats dels anàlisis oficials d' aigua actualitzats.

. Després de cada assistència es facilitarà als usuaris, tan del servei de socorrisme
com d’atenció a l'accessibilitat, un qüestionari de valoració de l'atenció i qualitat
del servei rebut. Aquests qüestionaris es remetran, en format digital,
mensualment a la coordinació municipal de platges, i en qualsevol, si hi ha un
requeriment municipal.

. Obtenir informació, i facilitarfla al àrea de medi ambient mensualment, sobre els
següents aspectes:

0 Núm. d’intervencionspreventives / núm. d’intervencions totals.
. Realitzar un informe complet en cada incident greu amb el protocol d'actuació

que s'ha seguit (hora de comunicació a l'112, mitjans mobilitzats, temps de
resposta...) i comunicar-loa l'àrea de medi ambient.

' Comunicar de forma immediata i via telefònica o mitjançant wasapp a les
persones indicades per l'ajuntament cada incident de projecció mediàtica o
especial gravetat (morts, incidentsmolt greus...).

. La persona RESEM del LOTI adscrita a aquest servei assumirà les tasques de
director/coordinador del municipi, sent responsable d'interlocució i informe
d'incidències del conjunt de serveis municipals de salvament (incloent del servei
adscrit a I'àillbil de Cala MajUI).

10.4. CONSCIENCIACIÓ AMBIENTAL

. Col-laborar amb campanyes específiques de caire mediambiental, relacionades
amb detecció de cetacis i espècies marines, impulsades des del mateix
ajuntament i d’altres administracions,

. Col-laborar amb les campanyes de seguiment i identificació de grumers,
impulsades des de les diferents administracions competents.

10.5. ALTRESOBLIGACIONS OPERATIVES

- Gestionar correctament tots els residus generats durant la realització del servei,
aixi com realitzar un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi
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ambient, en I'estricte compliment de la normativa vigent. s'inclou en aquest
apartat la necessitat d'incorporar en les casetes de socors la dotació dels
contenidors especí cs per als diferents tipus de residus sanitaris, i l’obligació de la
seva correcta gestió, si és el cas, a traves de gestors autoritzats.
Els socorristes d'activitats aquàtiques del servei d'accessibilitat hauran de
mantenir operatius i nets els punts d'accessibilitat (casetes, serveis, dutxes, etc.).
Els socorristes d'activitats aquàtiques del servei d'accessibilitat hauran de
realitzar diàriament un ”check—list" als punts d'accessibilitat (Pasaarenes, zones
d'ombra, casetes, serveis, dutxes, etc.)
L'adjudicatari haurà de realitzar les tasques de neteja dels llocs de socors i casetes
d'accessibilitat,amb el proveïment de tot el material de neteja necessari.
Els socorristes d’activitats aquàtiques del servei d’accessibilitat desenvoluparan,
com a mínim, les següents tasques: recepció de l’usuari, ajuda per instal-lar—se
a la zona de repòs, ajuda per utilització de mòduls adaptats, ajuda per la
entrada i sortida de l'aigua i assistència durant el bany.
Tots els socorristes vetllaran per a la bona conservació i ús de les infraestructures
existents a les platges.
inspeccionar i informar immediatament de les anomalies i danys en les
infraestructures de platges a la coordinacióde platges municipal.
Contar quinzenalment les boles d'abalisament exterior de les platges amb la
finalitat de detectar la pèrdua d'unitats . Comunicar les pèrdues que es detectln
l'àrea de mediambient. En el cas de pèrdua o deteriorament de les boies de la
Platja de Palma, el concessionari sera responsable dela seva reposició.
Retirar les restes de grumers ide caravel-la portuguesa que queden sobre l’arena
seguint els protocols establerts perla coordinació de platges
Col-laborar amb la retirada de grans peixos i cetacis varats a la platja.
Posar a disposició dels usuaris (tant del servei de salvament í socorrisme com del
d'accessibilitat)enquestes de satisfacció per tal de detectar queixes i oportunitats
de millora, i realitzar la custòdia temporal dels originals dels fulls d'enquestes
emplenats. El contingut d'aquestes enquestes sera facilitat pel ajuntament qui
rebrà mensualment els resultats en format digital per tal de tractar la informació.
Assistir a les accions formatives específiques de Qualitat i Cartes de Compromisos
en platges i de Gestió d'Accessibilitat, impulsades des dels serveismunicipals.
Assistir a les accions de coordinació convocades per la Direcció General
d'Emergències.
Realitzar i mantenir actualitzat un registre dels materials fungibles als llocs de
vigilància especificant la seva data de caducitat.
Realitzar i mantenir actualitzat un registre de les revisions periòdiques dels
materials no fungibles especificades al annexos.
Els socorristes hauran de anar, en tot moment correctament uniformats segons la
descripcióque apareix al decret 2/2005 de 14 de gener regulador de les mesures
mínimes de seguretat i protecció a les platges.
Les titulacions del personal seran les especificades en la legislació corresponent,
segons el decret 27/2015, del 24 d'abril, i estaran registrades en la Direcció
General d’Emergències del Govern Balear.
L'adjudicatari haurà de mantenir els recursos detallats en l'apartat 4, en
perfectes condicions d'ús i presentació durant tot el servei, i comunicar de
forma immediata qualsevol anomalia o deficiencia que els afecti. Així mateix,
l'adjudicatari és responsable de retornar el material relacionat en bones
condicions als serveis municipals, al final del període de servei, mentre no es
pugui demostrarque els material ha arribat al final de la seva vida útil.



10.6. OBLIGACIONS REFERENTS AL PROVE'ÍMENT I MANTENIMENT DE MATERIAL I

EQUIPAMENTS

Per als lots 1i2

LOT 1

Proveïment, instal-lació i manteniment i restitució de les cordes de tots els màstils
de senyalització de les platges de Palma.
Obtenir els permisos i les llicències administratives per a l'ús i maneig
d'embarcacions i altres vehicles aquàtics, aixi com contractar les pòlisses de
responsabilitat civil preceptives per a danys a tercers, que s'hauran de presentar
o acreditat davant l’Ajuntamenta principi de temporada.
El licitador està obligat a abonar a l'Ajuntament 0 a tercers l'import dels danys i

perjudicis que es puguin causarcom a conseqüència del funcionament del servei.
L’adjudicatari haurà d’abonar les taxes de lloguer d'amarrament o dipòsit de la
moto aquàtica i l’embarcació de rescat posada a disposició del servei, i haurà de
garantir que l'amarrament sigui en algun dels ports més propers a les platges
objecte de vigilància. Les tasques de gestió d'aquestes amarraments se
realitzaran pel mateix adjudicatari

Realitzar les tasques de manteniment ordinari i petites reparacions
sobrevingudes de l'embarcació de salvament ONA GR 3, incloent la posada a
punt d ’inici de temporada, les tasques de preparació per a l'hivernada, la

preparació de l’embarcació per a les revisions pertinents per part de la

Capitania maritima, aixi com tot el mantenimentordinari.
Assumir les despeses d'assegurança de l’embarcació de salvament ONA GR 3 i

de la resta de vehicles posats a disposició del servei.
Proveir suficientment de combustible l'embarcació de salvament cedida per
l'Ajuntament, aixi com a la resta d'embarcacions posades a disposició del
servei.
Proveïr i mantenir un mínim de dues motos aquàtiques.
Proveïment, instal-lació i manteniment de les 5 carpes amb trespol (de 25m2 de
superfície, excepte la de Ciutat Jardí que tindrà SOmZ) protectores de la insolació
dels punts d'accessibilitat de suport al bany assistit de les platges incloses en
l’àmbit d’aquest servei.
lnstal-lar (i desinstal-lar a Final de temporada) i mantenir l'abalisament de
seguretat per a la mna de hany (?nl'lm) per a la Platja de Palma. Realitrar l'estudi
bionòmicdetallat en l'apartat 10.4.
Proveïr i mantenir cinc cadires de suport al bany assistit per adult, i cinc de mida
compatible per l’ús amb infants, d’acord amb l’especificat en l’annex !, i

assumir el seu manteniment, conservació i reposició si s'escau, durant tot el

període prestació del servei.
Mantenir els cartells informatius en perfecte estat de presentació (sense
grafittis ni pegats).
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LOTZ

- Proveïment, instal-lació i manteniment de 1 carpa amb trespoi (de 25m2 de
superfície) protectora de la insolació del punt d'accessibilitat de suport al bany
assistit de la platja de Cala Major

- Proveiri mantenir una cadira de suport al bany assistit per adult, i una de mida
compatible per l'ús amb infants, d'acord amb l'especificat en l'annex 2, i

assumir el seu manteniment, conservació i repos si s'escau, durant tot el
periode prestació del servei

' Proveir i mantenir una moto aquàtica de rescat, tal i com apareix especificat en
l'annex 2

- Proveir i mantenir una embarcació de rescat, llista 7É, per al LOTZ

' Proveir suficientment de combustible l’embarcació de salvament, i la moto
aquàtica posades a disposició del servei.

' Proveir un escúter de 125 cc, equipat amb farmaciola portàtil amb
oxigenoteràpia, DEA, prismàtics, llums, sirena i un casc integral per transport
de material, personal i equipament necessari amb el seu manteniment i

combustible.
- Mantenir els cartells informatius en perfecte estat de presentació (sense

grafittis ni pegats).

11. TAULA RESUM DE LA DOTACIÓ NECESSÀRIA DE PERSONAL EN PLATGES DE PALMA A L'lNICI
DEL CONTRACI'E

Les següents taules reflecteixen el total de dotació de personal que ha d'estar present físicament
en les platges de Palma, segregats per lots, durant la prestació dels serveis i mentre no es
produexi cap increment en relació a I'especificat a l'apartat 102, independentment de les
necessitats de contractació necessàries per a la cobertura de períodes de vacances i corretorns.

LOT 1

Dotació socorristes Can PereAntoni Cala Estancia Ciutat Jardí Platja de Palma
Temporada 4 3“ 3 15
Mitja i Alta
Suport al bany assistit 1 1 1 2
Total 5 3 4 un
període màxima dotació

’“ A Cala Estància hi
haurà sempre 3 SAA.

("Platja de Palma
(presència preferent, però itinerant)

Coordinador d’empresa de l'equip de vigilància, 1
salvament i socorrisme (RESEM)
Patró per a l’embarcació llista Sa 1 (pot coincidir amb un dels socorristes)
Patró per ales motos aquàtiques 2 (poden coincidir amb els socorristes)

L'adjudicatari haurà de comptar entre els seu personal socorrista o bé, de forma complementaria
a l’equip de socorristes, però amb preparació adient, amb un patró amb titulació adient per al
patronatge per l'embarcació semirígida de socors [llista sena), és a dir, haurà de comptar amb una



persona titulada com a patró de port habilitat, o bé, amb una titulació adient d’acord segons la
normativa sectorial d'aplicació.

En cas de no poder acreditar la posada en servei d’una persona titulada com a patró de port
habilitat, el contractista haurà d'assignar al servei una embarcació de rescat (llista 7a) retolada
amb el logo municipal de millors característiques per al rescat i intervenció que la posada a
disposició per l'ajuntament (ONA G-3), i que li permeti donar tramitació a la documentació
preceptiva, d’acord amb a normativa.

LOT 2

Dotació sacorristes Cala Major
Temporada 4
Mitja i Alta
Suport al bany assistit 1

Total 5

període màxima dotació

Coordinador d'empresa de l'equip de vigilància, 1
salvament i socorrisme (RESEM)
Patró per a l'embarcació llista 7a 1 [pot coincidir amb un dels socorristes)
Patró per a les motos aquàtiques 1 [poden coincidir amb els socorristes)

12. ESTIMACIÓ DELS COSTOS SALARIALS DEL PERSONAL NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACI' E

D'acord amb el que disposa l'article 100 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic,
l'aproximacióde costos salarials del personal necessari per a l’execució del servei ha d'incloure el
detall del desglossament i desagregació per gèneres i categoria professional del costos salarials
estimats a partirdel conveni laboral de referència.

En un marc de manca de concreció de conveni sectorial específic per als serveis de socorrisme en
medi aquàtic , es recorre a prendre com a referència el IV Conveni col—lectiuvigent d'instaHacions
esportives i gimnasos, aplicant ajustaments relatius a l'adaptació als preus de mercat.

La següent taula reflectelx I'aproxlmaclóals costos salarlals, en el ben entès que no és procedent
cap diferencia de salari relacionada amb el gènere;

SOU BASE SOU BRUT COST EMPRESA;W
CATEGORIA MENSUAL MENSUAL SEGURETAT SOCIAL MENSUAL

SOCORRlSTA 900 11725 41038 153288
SUPERVISOR/PATRÓ 900 13125 45938 1771 ,86
RESEM 1150 ”97,82 62924 242708
En relacio a 1751 li anuals, segons un dels convenique aplica en mercat

cost SALARIAL HORES cost HORA iNCiDENclEs cost HORA
CATEGORIA ANUAL CONVENI SALARIAL :Wu INDEMNITZACIÓ EMPRESA

SOCORRlSTA 159945 1752 10,84 0,33 0,54 11,53
SUPERVISOR/PATRÓ 212625 1752 12,14 036 0,61 12.81
RESEM 29124] 1752 1662 0,50 0,83 17,72
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131, ALTRES TITULACIONS 0 ACREDITACIONS REQUERIDES PER AL PERSONAL ADSCRIT AL
SERVEI

El servei haurà de comptar en tot moment durant la temporada de socorristes amb la
corresponents titulació per a la conducció de motos aquàtiques i d'un socorrista amb la
corresponent titulació pera la conducció de les embarcacions de salvament (embarcació llista aa
en el cas del LOT 1 i de llista 7a peral LOT 2)

Així mateix, el personal de conducció de I'ambulància haurà d'acreditar els títols i certificats
necessaris.

Palma, 15 de setembre 2019

La coordinadora municipal de platges
' '

oga ) .

" '
. El TAE SuV «Ui/l “ Ip

' ue Sebastián

)

riÉBy/e Medi Ambient

Antoni
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3.7, Mitjans per al servei d’atenció personalitzada al bany assistit
Material

Zona ombra: Marqueslna amb plataforma de fusta (ZSmZ)
Cadira amfíbia
Cadlra amfíbia pera nins

3.8. ALTRES MITJANS
Extintor per ala caseta de socors

Mòdul primers auxilis _ Material complet per a oricina
— 1 Nevera
= 1 Microones
_ Materials de neteia i de desinfecció
asabó, paper eixugamans i paper higienic

Mòdul primers auxilis Senyalització indicadora del mòdul

Cala Estància

MITJANS HUMANS | MATERI

PLATJA RISC ALT

l 1. l rams de treball —|

1.1 Ordinari (temporada pel dia 15 de juny al dia 15 de setembre:
alta) Inici de servei 10:00 hores

Tancament de servei 19:00 hores
11 Extraordinari Del 1 de malg al 15 de juny:

[temporada mitja) Del 16 de setembre al 31 d'octubre
inici del serval: 11.00 hores
Tancament de servei18100 hores

\ 2. | MITJANS HUMANS

Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 1

(Vigilància estàtica)

Socorrlsta actiwtats aquàtiques en espais naturals 1

(vigilancia dinàmical

socorrista activitats aquàtiques en espais naturals pel servei d’accessibilitat per a 1

persones discapacitades (només al període ordinari, al període extraordinari
romandrà ala platja fen rotaclons amb la resta del dispositiu)

Socorristes de suport (moto aquàtica) (patró moto aquàtica) 1

Supervisor 1"

Personal adscrit al servei d'ambulàncla"'
Director/coordinador de l’equip de salvament

(" Personal de mota aquàtica compartit amb Platja de Palma
( ’

La funció del supervisor l’assoleix un dels socorristes d’activitats aquàtiques assignats ala platja.
(“” Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport vital Basic per a totes les platges amb base

atia de Palma
)Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi, que tindrà la seva base presencial en la Plana de Palma.[.

\ 1 \ MITJANSMATERIALS

3.1 lnstilvlacions fixes

Llitera de reconeixement amo capçalera regulable 1
Tamboret 1
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Cadira 1
Taula auxiliar per material sanitari 1
Calaixera material Sanitari 1

3.1.2 Mantenimenti neteia

3.2 Mítians per a la iniormació
3.2.1 Banderes

Jocs 3 colors 1
Banderes taronja 1
Banderes vermelles amb creu blanca 1

|, 3.3 Mltians per ala comunicació
3.3.1 xiulets 2
3.3.2 Telèfons

Mòbils 1
Fixos

3.3.3 Ràdios
Portàtlls 2
Fixes 1

3.3.4 Megàfons
Portàtils 1

3.3.5 Banderales 1
3.3.6 Llums

Ponàtils 1

3.4 Mitjans per a la vigilància |

3.4.1 Equipaments òptics 2

a_s Mitjans per a la intervenció |

3.5.1 Material de rescat
Cercols salvavides 1
Llaunes de rescat Z

Rodets de rescat amb guia flotant de 200m 1
Armilles salvavides 2
Jocs d'aletes 2
Joc de careta imh 1

3.5.2 Combustible i manteniment perla moto aquàticacompamdaamb Platja de Palma
3.5.3 Vehicle per transport de material, personal i tracció de remolcs amb el seu mantenimenti

combustible i""
3.5.4 Amhulància, combustible i mantenimentlml
a.s.s Kaiak/piragua de salvament 1

(""Es garantirà la dlsponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i un vehicle per a totes les
platges, que estaran ubicats ala Platja de Palma i d'un vehicle per transport de material, personal i tracció de
remolcs amb el seu manteniment i combustible, també per a totes les platges.

| | 3.5 Mitjans pera l'auxilí
3.6.1 Farmacioles

Motxillescompletes ].

Ronvoneres P.A. i reanimació básica 2
Fixes (material fungible i instrumental per cures)
Cofre primers auxilis (vehicles i embarcacions) 1

Pulsòmetre 1
Tensiòmetre 1
Glucòmetre 1

3.6.1 Destí ril-Iador i dotació de pegats per a tota la temporada 1

3.5.3 Oxigenoteràpia
Portàtils lmaletins) 1

Ponàtilslincorporats a motxilles-farmaciola) 1
3.6.4 Mobilització

Lliteres de transport de ferits 1
Cadires de rodes peral transport de pacients |transportin| 1

. Cadires de rodes 1
3.65 Immobílització

Taulers espinals 1
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Lliteres de pales
immobllitzadors ceNlcals (dama de Elche)
lmmobilitzador de columna (SED)
Jocs de cciiarets cervicais (totes les mides)
Jocs de fèrules d’immobilització(extremitats)

tapat-neu.-

3.7_ Mitians per al servei d'atenciópersonalitzada al bany assistit
3.7.1 Material

Zona ombra Marquesina amb platafarma (trispol) fusta (zsmzi 1
Cadira amfibia
Cadira amfibis peranins 1

3.8 ALTRES MIYJANS
Extintor per a la caseta de socors 1

Mòdul primers auxilis , Material complet per a oficma
- Equip informàtic
, 1 Nevera
, 1 Microones
, Materials de neteia i de desinfecció
, sabó, paper elxugamans i paper higiènic
_ Aparell climatitzador

Mòdul primers auxilis Senyalització indicadnra del lloc de primers auxilis

Ciutat Jardí

PLATJA RISC ALT

\ 1. ] rarns de treball l

1.1 Ordinari (temporada Del dia 16 de ]unv al dia 15 de setembre:
alta) Inici de servei 10:00 hores

Tancament de servall9100 hores
1.2 Extraordinari Dell de maig al 15 de iunv:

(temporadamltja) Del 16 de setembre al 31 d'octubre
Inici del servei: 11.00 hores
Tancament de servei 18:00 hures

i 2. i MITJANS HUMANS
socorrista activitats aquatiques en espais naturals 1

[vigilància estètica)
socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 1

(vigilància dinàmica)
Socorrista activitats aquàtiques pel servei d'accessibilitat per a persones 1

discapacitades (només al període de servei d'atenció a l'accessibilitat)
Socarristes de suport (mnto aquàtica) z'
Supervisor 1
Personal adscrital servei d'ambulància 1"
Director/coordinador de l'equip de salvament

"’ Personal de moto aquatica compartit amb Ca'n Pere Antoni
(""Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i un vehicle per a totes les
platges.
("i Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi, que tindrà la seva base presencial en la Plata de Palma.

i 3. | MITJANS MATERIALS
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3.1 Instal-Iacíons fixes
3.1.1Mabiliari de la base d'operacions (Lloc de primers auxilis)
vitrina i prestatgeria per material sanltari
Llitera de reconeixement amb capçalera regulable
Tamboret
Cadira
Taula auxiliar per material sanitari
Calaixera material Sanitari
3.1.2 Mantenimenti neteja

l 3.1 Mitians per a la infarmació
3.2.1 Banderes

Jocs 3 culers
aanueres taronja
Banderes vermelles amb creu blanca

3.3 Mitjans per a la camunicació
3.3.1 xiulets
3.3.2 Telèfons

Mòbils
Fixcs

3.3.3 Ràdios
Portàtlls
Fixe;

3.3.4 Megàrons
Portàtils

3.3.5 Llums
Ponàtils

3.4 Mitjans per ala vigilància l

3_4.1 Equipaments òptics

Mltjaris per a la intervenció l

3.5.1 Materlal de rescat
Cercols salvavides
Llaunes de rescat
Rodets de rescat amb guia flotant de 200m
Armilles salvavides
Jocs d'aletes
Joc de careta i tub

3.5.2 Combustible i manteniment per ala moto aquàtica compartida amb Ca'n Pere Antoni
3.5.3 Vehicle per transport de material. personal i tracció de remolcs amb el seu manteniment i

combustible ("’
3.5.4 A_rnbuiancia, combustible] mantenimentl ’

b—IWNHWN

HHHHHH

_.

( ’Fs garantirà la dimnnlhllitat de, almenys, una amhlllànria de suportVital nacir i un vphirlp per
a totes les platges, que estaran ubicats ala Platja de Palma

a,b.s Kalak o piragua de salvament
3.546 Taula de rescat

3.6 Mitjans per a i'auxill
3.6,1 Farmaclales

Motxillescompletes
Ranyoneres PA I reanimació bàsica
Fixes (material fungible I instrumental per cures)
Caire primers auxilis (vehicles i embarcacions)

Pulsòmetre
Tensiòmetre
Glucòmetre

3.6.2 Desfíbríladnr i dotació de pegats per a tota la temporada
3.6.3 Oxigenoteràpia

Ponatiis (maletins)
Portatllsürlcnrporats a motxillestarmaciola)

mN

ppi-m_-
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1”! Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi, que tindrà la seva base presencial en la Platja de Palma
La figura d'aquest director/coordinador és compatible amb la de supervisor de la platja de Palma, en el cas que
aquest treballador no assumeixi també la condició de socorrista.
(““")El patró amb titulació adient per al patronatge per l'embarcació semlrígida de socors (llista serial, podrà assolir
també aitres funcions de socorrista d'activitat aquàtica, sempre que estigui assignat a la Platja de Palma a a Cala
Estància

[ a. l MITJANSMATERIAlS }

3.1 InstaI-lacions fixes
3 lMchiliari de la base d'operacions(Lloc de primers auxilis)
Vitrina i prestatgeria per material sanitari 1
Llitera de reconeixement arnb capçalera regulable 1
Tamboret 1
Cadira 1
Biombo 1
Taula auxiliar per material sanitari 1
Calaixera material sanitari 1
a .: Mobiliari de la base d'operacions(sala de personal, sala d'espera, bany)
; .; Manteniment i neteja
aulJL Prestatgeria; per emmagatxematgecomplementari

[ 3.2 Mitjans per a la iniormacio
3.2.1 Banderes

Jocs 3 colors 7
Banderes taronja 7
Banderes vermelles amb creu blanca 8

i 3.3 Mitians per ala comunicació i

3.3.1 xiulets 15
3.311 Telèfons

Mòbils 3
Fixos 1

3.33 Ràdios
Portátils 15
Fixes 1

3.3.4 Megàlans
Ponàtils 7

3.3.5 Bandemles 6
3135 Llums

Portàtils 1
Llanternes subaquàtiques per moto d'aigua 1
Fixos [Focus exteriors] 1
Mòbils (locus incorporats a l'ambulància i al vehicle) Z

3.3.7 Fax l
3.3.8 ordenador amb internet 1

i 3.1; Mitjans per ala vigilancia |

3.A.1 Equipaments òptics a

i 3.5 Mitjans per a la intervenció i

3.5.1 Material de rescat
cèrcols salvavides 4
Llaunes de rescat 12
Radets de rescat amb guia flutantde 200m s
Armilles salvavides 9
Jocs d'aletes 15
Joc de careta i tub 4
Casc de protecció 5
Guies flotants per a remolc 2

3.5.1 Moto aquàtica amb cumbustíble i manteniment compartida amb Cala Estància 1
3.5.3 Vehicle per transport de material, personal i tracció de remolcs amb el seu manteniment i 1
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3.5.4 Ambulànciamombustlbleimantenimenti. '

3.5.5 Combustible i mantenimentper ala embarcació semirígida
("" Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància oe Suport Vital aasic i un
vehlcle per a totes les platges, que estaran ubicats a la Platja de Palma
Kaiak/piragua de rescat

3.5.6 Taula de rescat

combustible (ml

3.6 Mitjans per l'auxili
3.6.1 Farmacioles

Motxillescompletes
Ronyoneres PA. | reanimació básica
Fixes (material fungihie i instrumental per cures)
Cofre primers auxilis (vehicles i embarcacions)

Pulsòmetre
Tensiòmetre
Glucòmetre

3.6.1 Desfibril-Iadnrs i pegats
a_sa Oxigenuteràpia

Ponatils (maletins)
Ponàtilsilncnrporats a motxillesafarmaciola)
Mòbil (ambulància)

3.6.A Mobilització
Liiteres de transport de ferits
Cadires de rodes per al transport de pacients (transportin)
Cadires de rodes

3.6.5 Immobilitlació
Taulers espinals
Liiteres de pales
lmmobiiitzadors cervicals (dama de Elche)
Immubilitlador de columna (seu)
Jocs de collarets cervicals (totes les mides)
Jocs de fèrules d'immubilitzaciò (extremitats)

Bowl-llum

HH

mmHNNxA

3.7 Mitjans per al servei d'atenció personalitzada al bany assistit

Zona ombra: Marquesina amb plataforma de fusta (ZSmZ)
Cadira amfibis
Cadira amiibia per a nins
Caminador

Extintor per a la caseta de socors
Mòdui primers auxilis - Material complet per a oricina

- 1 Nevera
- Equipament informàtic
- 1 Microones
- Materials de netela ide desinfecció
— sabó, paper eixugamans i paper higiènic
- Senyalització indicadors del mòdul

___»—
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ANNEX 2
Platja de Cala Major

MITJANS HUMANS I MATERlA%[1 \ ORGANITZACIÓDEL SERVEI |

1.1 Ordinarl (temporada pel dia 15 de juny al dia 15 de setembre:
alta) Inici de servei 10:00 hores

Tancament de servei 19:30 rieres
1.2 Extraordinari Del 1 de maig al15 de iuny:

(temporada"|an) Del16 de setembre al 31 d'octubre
inici del servei: 11.00 hores
Tancament de servei 19:00 iiores

D. i MITJANS HUMANS
Socorrista activitats aquàtiques en espais naturais 2

(vigilància estatica)
Socorrista activitats aquàtiques en espais naturais 1

(Vlgliància dinàmica)
Socorrista activitats aquatiuues en espais naturals 1'
socorrista activitats aquàtiques en espais naturals pel servei d'accessibilitat per a 1

persones discapacitades en el periode ordinari
Supervisor/RESEM 1"

Personai adscrit al serval d’ambuiància
Director/coordinador de l'equip de salvament

“" En cas d'emergènuautiirtzarari la mata aquàtica. Personal de moto aquàtica compartilambCiutaUardi
“"“ La funciis del supervisor/RESEMi'assole'ix un rlels socamstesd'activitats aquàtiques assignats ala plana.
("'i Esgarantira la dispunibililat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Basic i un vehicle per a totes les platges que estarà
utiicat a la Plana de Palma.
(”'i Hi haura uri director/wurdinadurper a totel municipide Palma, que tendrá la seva base presencial en la Platia de Palma.

I 3. \ MITJANSMATERIALS i

3.1 INSTAL-LACIONS FIXES
3.1.1 Mo “de la base d'uperacions(Lloc de primers auxilis)
Vitrina i prestatgeria per material sanitari
Llitera de reconeixement amb capçalera regulable
Tamboret
Cadna
Taula auxiliar per material sanitari
Calaixera material sanitari
Tot ei materiai sanitari assistenciai

1
1
1
1
1
1

i | 3.1 Mitjans pera la inlormacio i

3.1.1 Banderes
Jocs 3 colors 1
Banderes taronia 1
Banderes vermelles amb creu blanca 1

| i 3.3 Mitjans per ala comunicació
3.3.1 Xiulets 5
3.3.2 Telèfons

Mòbiis amb fundes d'aigua 1
Fixns

3.3.3 Ràdios/walki
Portàtils amb fundes d'aigua 5
mes 1

3,34 Megàfons
Portàtiis 1

335 Llums
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Portàtils 1

| ( 3.4 Mitjans de vigilància |

144 Equipaments òptics (prismàtics) 2

Ii | 3.5 Mitjans pera la iutervencló |

3.5.1 Material de rescat
cèrcols salvavides 2
Llaunes de rescat S
Rodets de rescat amb guia flotant de 200m Z

Guies flotants per a remolc 1

Armilles salvavides 5
Jocs d'aletes 5
Joc de careta l tub 2
Casc de protecció 2

3.5.2 Moto aquàtica amb combustible ! manteniment 1
3.5.3 :scúter de lzscc, equipat amb farmaciola portàtil amb oxigenoteràpia, DEA,
3.5.A prismàtics,llums,sirena i un casc integral per transport de material, personal i equipament 1

necessari amb el seu manteniment i combustible.
3.5.5 Kayak/piragua de salvament amb la seva armilla 1

3.155. Embarcació llista 79

a.s.7 Amhulàncía, combustible i manteniment(""
("" Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport vital Bàsic i un vehicle per a totes
les platges, que estaran ubicats ala Platia de Palma

3.5 Mitjans per l'au)"
;. .1 Farmaciules

Motxillescompletes 4
Ronvoneres P.A. i reanimació bàsica 5
Fixes (material funglole i instrumental per cures) 1
cofre primers auxilis (vehicles i embarcacions) 1

Pulsòmetre 1
Tensíbmtre 1

Glucbmetre 1
Destí rilador ' dotació de perxes per a tota la temporada 1

exigenoterapia
Portàtils (maletins) 1

Portatilshncorporats a motxilles-farmaciola) s
3.6.4 Mobilització

Lliteras de transport de tants 1

Cadires de rodes per al transport de pacients (transportin) 1

3.5.5 Immobilitlació
Taulers espinals 1

tiiteres de pales 1
lmmohilitzadars cervicais (dama de Elche) 1
lmmnhilltzador de columna (SED) 1

Jocs de collarets cervicals (totes ies mides) 1

Jocs de ferules d'immobilització (extremitats) 1

3.7_ ans per al servei d'atenciópersonalitzada al pany assistit
Material

Zona ombr Marquesina amb plataforma de fusta (25m2i 1
Cadira amfl la 1
Cadira amfibia per a nins 1

3.8. ALTRES MITJANS
Extintor per a la caseta de socors 1

Mòdul primers auxilis _ Material complet per a oficina
, 1 Nevera
, 1 Microones
, Materials de neteja i de desinfecció
- sabó, paper eixugamarls i paper higiènic

Mòdul primers auxilis Senyalització indicadora del mòdul
Ordinador amb conexió a internet
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ANNEX 3
RELACIÓ DE PERSONALADSCRIT AL SERVEI COMUNICADA PELS
ANTERIORS CONTRACI'ISTESALS EFECTES DE POSSIBLESSUBROGACIONS
DE PERSONAL

Sul-du Sullrln Slllrln
'Bgu B_íuío Krum

CF Cilcgnrlu Genera T.C Anülgíitilld Fabi [nick Feth Fin % Menu-ll Memuil Toul
1 SOCORRISTA H 300 01/05/2010 05/05/2013 30/09/2013 35 286135 623310 3123,4s
2 SOCORRISTA M 300 07/05/2010 07/05/2010 31/10/2013 100 313,13 103109 6I21,37
3 SOCDRRISTA H 300 01/05/2017 29/03/20 | 0 31/10/2013 100 31313 121103 375553
4 SOCORRISTA H 300 03/05/2010 03/05/2013 31/10/2013 100 31313 | 003333 611721
5 SOCORHSTAS 11 300 15/00/2010 01/05/2010 30/09/2013 100 31033 1 122307 572715

COORD
PLAYAS

6 EMPRESA M 300 01/05/2006 27/03/2013 15/11/2013 100 104000 1 92014 13743372

7 SOCORRISTA H 300 04/00/2010 04/00/2013 31/10/2013 100 01013 069379 434547
3 SDCORRISTA H 300 02/05/2013 02/05/2013 31/10/2013 100 010,13 1.024,34 6243,45
3 SOCORRISTA H 300 01/05/2013 01/05/2013 31/10/2013 100 313,13 114042 703130
10 SUPERVISOR H 300 16/03/2017 27/03/2010 15/11/2010 100 31313 1 35429 1050340
11 SOCORRISTA H 300 29/05/2013 29/05/2013 31/10/2013 100 310,13 1.013.17 526343
12 SOCORRISTA M 300 07/05/2016 05/05/2013 31/10/2013 100 31313 33317 502000
13 SOCORRISTA H 300 00/05/2010 03/05/2013 31/10/2013 100 131313 120044 703257
14 SUPERVISOR H 300 l7/06/2016 23/04/2013 15/11/2013 100 31313 1.35753 030693
15 SOCORRISTA M 300 05/05/2010 29/03/2013 31/10/2013 100 31313 1 10003 3434, _

10 SOCORRISTA H 300 30/05/2010 30/05/2013 31/10/2013 100 31313 1.040.” 540033
17 SOCORRISTA H 300 03/04/2017 01/05/2010 31/10/2013 35 23035 1 01435 022133
13 SUPERVISOR 14 300 15/09/2015 01/05/2013 30/00/2013 100 01033 1030.72 51107
19 SOCORRISTA H 300 27/00/2015 11/00/2013 15/09/2013 100 31313 1 12729 364439
20 SOCORRISTA M 300 01/05/2017 00/05/2013 31/10/2013 100 31313 05230 504077
21 SOCORRISTA H 300 11/06/2017 01/07/2010 31/10/2013 70 57209 32425 370042
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EmergenciesSemrr, S.L.
957227175

Personal Prava de Palma

% Playas Salario. .. . . . _,C.T Categorla Genera T.C Antrguedad Immo Fln /o
palma bruta anual

1 SOCORRJSTA Mujer 300 15/09/2018 02/07/2019 31/10/2019 100% 100% 14.155,“ €
2 socoRRrSTA Hombre 300 21/04/2019 01/05/2019 31/10/2019 100% 100% 14_155,54 €
3 SOCORmSTA Mujer 300 01/10/2019 01/10/2019 31/10/2019 10036 100% 14.156,64 €
4 SOCORRJSTA Hombre 300 03/05/2018 16/08/2019 31/10/2019 100% 100% 14.155,“ €
5 SDCORmSTA Hombre 300 04/10/2018 04/10/2019 31/10/2019 100% 100% 1639554 €
6 SUPERVISOR Hombre 100 03/05/2005 03/05/2005 00/00/0000 100% 50% 21_500,00 €
7 SOCORRISTA Mujer 300 02/07/2019 02/07/2019 31/10/2019 100% 100% 14,156,64 €
8 SOCORRISTA Hombre 300 10/07/2018 20/07/2019 31/10/2019 35% 10056 14.155,“ €
9 SOCDRNSTA Hombre 300 16/09/2019 16/09/2019 31/10/2019 100% 100% 14.156,“ €

10 CügzílssïgRA Mujer 300 01/05/2006 01/04/2019 15/11/2019 10096 10096 24.558,24 €

11 SOCORRISTA Hombre 300 05/05/2018 01/05/2019 31/10/2019 100”o 10036 16.865,28 €
12 SUPERVÍSOR Hombre 100 01/08/2018 01/08/2018 00/00/0000 10096 50% 19.200,00 €
13 SOCDRRISTA Hombre 300 02/05/2018 01/05/2019 31/10/2019 10096 10096 14.156,64€
14 SOCORRISTA Hombre 300 01/05/2018 01/05/2019 03/10/2019 100% 100% 14.156,64 €
15 SUPERVJSOR Hombre 100 02/06/2008 18/02/2013 00/00/0000 100% 50% 19.200,00 €
16 SUPERWSOR Hombre 100 16/08/2017 16/11/2018 00/00/0000 10036 100% 17.862,36 €
17 SOCORRISTA Hombre 300 29/05/2018 01/05/2019 31/10/2019 100% 10036 14.156,64 €
18 SDCORRISTA Mujer 300 03/06/2019 03/06/2019 31/10/2019 10036 10070 14.156,64 €
19 SOCORRISTA Hombre 300 27/09/2018 01/05/2019 31/10/2019 10096 100% 14.156,64 €
20 SDCORRISTA Hombre 300 27/05/2019 27/05/2019 15/09/2019 100% 100% 14.156,54 €
21 SOCORRISTA Mujer 300 07/05/2016 01/05/2019 31/10/2019 10096 10036 16.898,88 €
22 SDCORRISTA Hombre 300 13/09/2019 13/09/2019 17/10/2019 10096 10036 14.156,64 €
23 SOCORRISTA Hombre 300 01/10/2019 01/10/2019 31/10/2019 100% 10056 14.156,64 €
24 SOCORRISTA Hombre 300 08/05/2018 25/05/2019 31/10/2019 100% 100% 14.156,64 €
25 SOCORRISTA Hombre 300 09/05/2019 09/05/2019 31/10/2019 35% 100% 14.156,64 €
25 SOCORRISTA Hombre 300 17/06/2016 01/05/2019 15/11/2019 100% 100% 17.606,04 €
27 SOCDRRISTA Hombre 300 01/05/2019 01/05/2019 31/10/2019 10036 100% 14.156,64 €
28 SDCORRISTA Hombre 300 02/10/2018 03/05/2019 31/10/2019 100% 100% 14.156,64€
29 SOCORRISTA Hombre 300 28/05/2019 28/05/2019 31/10/2019 10056 10096 14.156,64 €
30 SOCORRISTA Hombre 300 08/04/2017 04/05/2019 31/10/2019 35% 10036 16.898,88 €
31 SOCORRISTA Hombre 300 15/09/2015 04/05/2019 31/10/2019 875096 10056 16.893,88 €
32 SOCORRISTA Mujer 300 23/06/2019 23/06/2019 31/10/2019 100% 100% 14.156,“ €
33 SOCDRRISTA HombLe 300 10/07/2019 10/07/2019 10/09/2019 10076 10056 14.155,64 €
34 SUPERVISUR Hombre 100 11/05/2015 01/08/2018 00/00/0000 100% 50% 15.900,00 €
35 SOCORRISTA Hombre 300 01/09/2019 01/09/2019 31/10/2019 52,50% 100% 14.156,64 €
36 SOCORRISTA Hombre 300 07/09/2019 07/09/2019 31/10/2019 100% 10036 14.156,64 €
37 SUPERVlSOR Hombre 100 02/05/2007 07/01/2013 00/00/0000 100% 50% 17.364,00 €
38 SOCDRRISTA Hombre 300 21/08/2019 21/08/2019 28/10/2019 100% 100“n 14.155,64 €
39 SOCORRrSTA Mmer 300 01/05/2017 01/05/2019 31/10/2019 10096 10036 16.898,88 €
40 SOCORRISTA Hombre 300 27/09/2018 07/05/2019 31/10/2019 100% 100% 14.156,64 €
41 SOCORRISTA Mujer 300 26/06/2019 26/06/2019 30/09/2019 100% 100% 14.156,64 €
42 SOCDRRISTA Hombre 300 03/06/2018 20/06/2019 13/09/2019 10036 10096 14.156,64 €
43 SOCORRISTA Hombre 300 01/10/2019 01/10/2019 29/10/2019 10096 10096 14.156,54 €
44 SOCORRISTA Mujer 300 03/05/2016 06/05/2019 18/09/2019 67,50% 10096 14.156,54 €
45 SOCORRISTA Hombre 300 27/06/2019 27/06/2019 14/09/2019 10036 100% 14.155,64 €
46 SOCORRISTA Hombre 300 06/06/2019 06/06/2019 25/09/2019 10036 100% 14.156,64 €
47 SOCORRISTA Hombre 300 01/05/2019 01/05/2019 10/09/2019 100% 10096 14.156,64 €
48 SOCORRISTA Mujer 300 01/05/2019 01/05/2019 30/09/2019 100% 100% 14.156,E4€
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ANNEX4

Platja de Palma (Arenaloest)
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