Departament:

ECOLOGIA, AGRICULTURA BENESTAR ANIMAL

Servei:

ECOLOGIA, AGRICULTURA BENESTAR ANIMAL. COORDINACIÓ DE PLATGES
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES DEL SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA,

I

I

SOCORRISME , SEGURETAT I ATENCIO PERSONALITZADA AL BANV ASSISTIT
A LES PLATGES DE PALMA, PER UN PERÍODE DE 2 ANYS PRORROGABLE FINS
A DOS ANYS MES

Assumpte:

1. ANTECEDENTS
la Llei
L’Ajuntament de Palma , segons el que disposa la Llei 22/1988 de Costes (art. 115),
2/2013, de 29 de maig, de protecció sostenible del litoral de modificació dela Llei 22/1988,
de 28 de juliol, de Costes , el corresponent Reglament General de Costes (RD876/2014 de 18
d'octubre) la vigent Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Regim Local (arts. 25
26), té competències en matèria de seguretat 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 protecció que han de complir les platges
zones de bany de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears actualment obliga als
a disposar d'aquests plans de salvament L' Ajuntament de Palma té registrats els
i

i

i

i

i

i

i

ajuntaments

.

corresponents plans de salvament de les platges del seu terme municipal, que actualitza
la
periòdicament: Platja de Palma, Cala Estància, Ciutat Jardí, Can Pere Antoni Cala Major a
Direcció General d’ Emergències de la Conselleria dI Interior.
i

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 protecció que han de complir Ies platges
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. Perla 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, interior, complementària al Decret 2/2005 del Decret 27/2015, de
mesures mínimes de seguretat protecció en les platges, dirigida als secretaris coordinadors
municipals de platges de municipis costaners.

Així

i

i

i

i

i
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Dins del programa d ’accessibilitat a les platges, des de l'any 2004 , s’ha previst la presencia
l’
diària durant la temporada alta de personal (socorristes de suport al bany assistit) destinats a
atenció de les persones usuàries de les platges que vulguin fer ús de les instal-lacions,

infraestructures ajudes tècniques habilitades per garantir la accessibilitat deles persones amb
mobilitat reduïda, En la temporada 2015, es va certificar les platges de Palma 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 en l’any 2017 es va
certificar la Platja de Can Pere Antoni així com un nou punta la Platja de Palma.
i

i

i

Des de l’any 2010 l'Ajuntament de Palma, en el marc del model de gestió de qualitat basat en
la millora contínua, va implantar, entre altres, la Carta de compromisos de platges ,amb/jam”???
missió de definir difondre els compromisos de serveis que assumeix l’Ajuntament de P
del gr g;?de
per a donar resposta als requeriments de la ciutadania, fer un seguiment
:?
compliment d’aquests compromisos i comunicar-ne els resultats.
i
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació del servei de salvament, socorrisme, vigilància, seguretat
atenció personalitzada al bany assistit a les platges del terme municipal de Palma, amb els medis
materials 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 el compliment dels plans
de salvament vigents per cada platja.
i

i

i

procedeix a la divisió en lots, d'acord amb el que disposa I/artícle 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’idoneïtat tècnica
timitzacíó de recursos en l’execució. En aquest sentit s’han constituït dos lots:
Es

i

Servei de salvament, socorrisme, vigilància, seguretat atenció personalitzada les
platges urbanes de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància Platja de Palma els seus
LOT 1:

i

i

i

àmbits d’influència
LOT 2: Servei de salvament, socorrisme, vigilància, seguretat atenció personalitzada
platja urbana de Platja de Cala Majori en seu àmbit d'influència
i

la

3. AMBITS D’APLICACIÓ
ÀMBIT DEL LOT 1

L'àmbit del lot

1

inclou

continuació:

les platges urbanes del municipi de Palma que s'especifiquen a

Can Pere Antoni
Ciutat Jardí
« Cala Estància
- Platja de Palma
-

—

dins l’àmbit del lot 1 sota el concepte de vigilància propera (sense
de
continuada
de vigilància salvament), les següents zones de bany:
l’operatiu
presencia
- Platja passeig des Molinar
Es Penyó
- Cala Gamba

Així mateix, s’inclouen

i

i

i

—

- Es

Carnatge

- Son Caios

qualsevol cas, atesa la naturalesa assistencial del salvament, socorrisme, vigilància, seguretat
actuació pot ser requerit en tota situació
municipal del T.i\/i. de Palma, els seu servei
el
litoral
de
Palma, en concret en la zona geogràfica compresa
d'emergència que es produeixi en
entre el límit del municipi de Palma amb Llucmajor (Torrent dels Jueus)
per activació dels
procediments establerts per la Direcció general d'emergències el SElBllZ.
En

i

i

i

i

i

Està adscrit a aquest

LOT, la

dotació de personal, equipament manteniment del centre operatiu
i

de coordinació dela Platja de Palma
ÀMBIT DEL LOT z

L’àmbit del lot 2 és la següent platja urbana del municipi de Palma:
Cala Major
—

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

Així

mateix, s’inclouen

i

i

—

i

—
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qualsevol cas, atesa la naturalesa assistencial del salvament, socorrisme, vigilància, seguretat
actuació pot ser requerit en tota situació
municipal del T.M_ de Palma, els seu servei
d’emergència que es produeixi en el litoral de Palma, en concret, en la zona geogràfica
Calvià per activació dels
compresa entre el Dic de l'Oest el límit del municipi de Palma amb el de
procediments establerts per la Direcció general d'emergències el SEIBllZ.
En

i

i

i

i

i

4. RECURSOS MUNICIPALS POSATS A DISPOSICIÓ

DE L'ADJUDICATARI

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

4.1. RECURSOS MUNICIPALS ADSCRITS AL LOT 1
21 Cartels informatius

—

cartels informatius adaptats per a persones amb visió reduïda
cartels informatius del punts d'accessibilitat
4 Llocs/casetes de vigilància assistència en platja (llocs de socors) que haurà de
mantenir—se en condicions correctes de manteniment conservació durant el seu ús.
(la instal—lació retirada dels llocs de socors de les platges de Can Pere Antoni Cala
Estància corren a càrrec dels concessionaris explotadors de les instal-lacions temporals
de la platja).
- S casetes de dutxa vestuari per a persones amb mobilitat reduïda” més que hauran
de mantenir—se en condicions correctes de manteniment conservació
—ll Torres de vigilància
- 1 embarcació semirigida, 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: Bany,vestidori dutxa amb cadira”
- Pasaarenes
» Zona de repòs (trespol, sense para-sols ni marquesina protectora)
- Boies per ala delimitació dela zona de bany
5 cadires de rodes amfíbies per platja
5
- cadires de suport al bany assistit,
5 Jocs de crosses adaptades amb dos suports (1 per l/aigua un per a l'arena)
5 banquetes de suport a les dutxes per a persones amb problemes de mobilitat.
- 5 estores adaptables (5 m) als trams finals de pasarena per facilitar la circulació deles
cadires amfíbies 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 manta—my, destinats a la fixació de les boies en
l'abalisament de seguretat de la platja de Ciutat Jardí.
—

5

»

5
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—
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—

—

—

—
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—

—

—

4.2. RECURSOS MUNICIPALS ADSCRITS
Cartells informatius
-1 Lloc/caseta de vigilància

AL LOT Z

—5

assistència en platja (llocs de socors) que haurà de
condicions
mantenir-se en
correctes de manteniment conservació durant el seu ús.
(La instal-lació retirada correspon al concessionari de les explotacions temporals de
i

i

i

Cala Major)
-1 caseta de dutxa vestuari 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%
que haurà de mantenir—se en condicions correctes de manteniment
i

i

conservació
-1Torre de vigilància
-1 punt d’accessibilitat dotat de:
Itinerari adaptat des de la parada d’autobús de l’EMT
—

i

—

—

Plaça de aparcament reservada per a persones amb minusvalidesa
llvlòduls adaptats Bany,vestidor dutxa amb cadira’«
i

Pasaarenes

Zona de repòs (trespol, sense para-sols)
Boies de delimitació de la zona de bany
» 1 cadira de rodes amfíbia

—

—

—

1

cadira de suport al bany assistit,

i
Jocs de crosses adaptades amb dos suports (1 per l'aigua un per a l'arena).
la circulació
- 1 estora adaptable ( 5 m) als trams finals de pasarena per facilitar
la
de les cadires amfíbies fina vorera
«

1

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

l'oportuna acta de cessió.

L’adjudicatari haurà de mantenir els recursos

esmentats en perfectes condicions d'ús

i

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

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

La

i

i

i

5. TEMPORADA,
SOCORRISME

CALENDARI

l

HORARI ININTERROMPUT

DEL SERVEl DE

LOT 1

Per

ales platges Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància Platja de Palma
i

.

-

Ordinari (temporada alta):
Del dia 16 de juny fins al dia 15 de setembre:
inici de servei 10:00 hores
Tancament de servei 19 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 18 hores

LOT 2

Per a

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

.

'

SALVAMENT

l

Del 16 de setembre fins al 31 dioctubre.
Inici del servei: 11.00 hores
Tancament de servei 19 hores

""”” L'Ajuntament podrà canviar, cada any, les dates del

final de la temporada, aixi com l'horari
del servei segons les necessitats, possibles requeriments de la Direcció General d’Emergències,
bé sigui mitjançant redistribució d’efectiu horario bé, adaptant modificant el pressupost de la
inici

i

i

i

i

contracta.
6. CARACTERÍSTIQUES BASIQUES, TEMPORADA, CALENDARI

l

HORARI ININTERROMPUT DEL

SERVEI DE SUPORT AL BANY ACCESSIBLE

Aquest servei s’ajustarà a les disposicions recomanacions del Manual de Gestió de I'Accessibilitat
Universal de l'Ajuntament de Palma, aixi com a les indicacions operatives del servei municipal
i

d’Accessibilitat (Oficina Palma Accessible).
L'adjudicatari haurà d’habilitat una zona d'ombra, per a cada punt de bany assistit, que haurà de
comptar com a mínim d'una marquesina o estructura similar que permeti crear un espai
accessible d’ombra repòs en cada platja;
i

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

la

titulació

LOT 1

Per ales platges Can Pere Antoni, Ciutatjardi, Cala Estància Platja de Palma l'horari calendari de
servei serà, com a mínim:
Del 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 de juny del 16 de setembre fins al 30 de setembre
Inici de servei 11:00 hores
Tancament de servei 18:00 hores
i

i

i

%
Per

ala platja de

Cala Major, l’horari i calendari de servei
Del dia 16 dejuny fins al dia 15 de setembre:
Inici de servei 10:00

serà com a mínim:

hores

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

7. DURADA DEL CONTRACTE DE SERVEIS

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

i

8. ORGANITZACIÓ

DEL SERVEI

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

i

9. DESCRIPCIÓ GENÉRICA DEL SERVEI. PRESTACIONS
9.1.

DEL CONTRACTE

SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENTI SOCORRISME

de
prestacions del contracte són, en general, les determinades per les normes mínimes
illes Balears
compliment obligatori /Liei 2/1998, de 13 de març, d’Ordenació d'Emergències de les
de
mínimes
seguretat protecció que
_el Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures
les liles Balears), d’acord
de
la
autònoma
comunitat
de
de
les
bany
\lg}? de compiir
platges zones
an'ib la modificació realitzada a la instrucció tècnica 1/2016, de 12 de desembre complementària
\tiiá“l\'r_íiecret 2/2005 del Decret 27/2015, així com les que s’estableixin en els Plans de Salvament a
les fixades específicament en aquest plec.
fe./£ platges d’aquest municipi
Les

i

i

i

i

"”“

,..f
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 objectius bàsics:
i

1. La prevenció d’actituds i d’activitats que resultin perilloses per als usuaris.
2. La coiiocació de les banderes de senyalització de l’estat de la mar,

en tots els indrets
de
seguretat en platges
predeterminats en cada platja d'acord amb les disposicions del decret
la
normativa
de
vigent a les
als
El
protocois
de
banderes
canvi
s’ajustarà
els plans de salvament.
el
de
l’Àrea
seu cas.
Platges
de
en
Coordinació
de
Seguretat
instruccions tècniques dictades per
les
motos aquàtiques
3. informar sobre la prohibició que les embarcacions, amb motor o sense,
envaeixin la
les
risc
a
potencial
persones
un
per
els practicants d’esports aquàtics que impliquin
la
la
zona abaiisada reservada als banyistes (200 metres mar endins des del trencant de platja)
prescripció que efectu'in les entrades 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 alertar dels perills als
usuaris, segons les indicacions del coordinador municipal de salvament de les piatges.
la platja les zones de bany han d'estar completament lliures d’animals
5. informar als usuaris
i

i

i

i

i

i

i

que
i
d'objectes que puguin representar un perill per als banyistes.
al
6. Vetllar per la conservació en perfecte estat dels senyals del material municipal adscrit servei.
7. Garantir que el servei objecte de contracte estarà dotat dels elements dispositius d'auxili que
siguin necessaris per prestar—io eficaçment que es mantindrà en disposició permanent d'actuar
durant tota la temporada.
8. Haurà de proveir disposar, en tot moment, del material de comunicacions, del material
sanitari instrumental, del material d’intervenció així com dels vehicles i embarcacions necessaris
perla prestació del servei, aixi com tot el previst en el Pla de Salvament de les platges de Palma.
equipament requerit pel Decret
9. L’adjudicatari s’adaptarà en tot moment al material
Autonòmic 2/2005 la seva modificació en 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 protecció que
han de complir les platges zones de bany de la comunitat autònoma de les illes Balears.
10_Ei servei inclourà la garantia substitució immediata dels mitjans materials, dels vehicles
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 qualsevol circumstància sobrevinguda.
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

\
"

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

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

i

:,,tràmits necessaris en

la

% emporada de bany

o?“

Capitania maritima per al seu ús ordinari'|

la

tendrà operativa durant tota

\|

al servei
Í];
\ er adjudicatariunaportarà
mínim de dues motos aquàtiques de rescat tal
|L’

al LOT 1:

1
6592}
Xbeg/J/rannex
-------

la

i

com apareix especificat en

Per al LOT 2: un mínim d'una moto aquàtica de rescat, tal com apareix especificat en l’annex 2
una embarcació de rescat llista 7è.

-

i

i

14. L'adjudicatari del lot 1, disposarà, com a minim, d’un vehicle de transport terrestre assignat al
servei de salvament socorrisme, que farà les funcions auxiliars de transport de personal
material, desplaçaments d’emergència, mobilització urgent d’efectius materials, etc., que
facilitarà una gestió integrada dels diferents punts de socors en les diferents platges adscrit al lot
1 del municipi. Aquest vehicle estarà preparat per a la tracció de remolcs.
15. L'adjudicatari del lot 2, disposarà, com a mínin, d'un vehicle escuter de 125 cc, equipat amb
farmaciola portàtil amb oxigenoteràpia, un desfibril-lador semiautomàtic, prismàtics, llums, sirena
un casc integral.
i

i

i

i

i

9.2. SERVEI D'ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTlT
L’empresa adjudicatària o adjudicatàries hauran de
a donar complement a les següents obligacions
1. Facilitar l’assistència al bany a les persones
cadira adaptada o vulguin utilitzar el servei de

posartots els mitjans personals materials per
i

amb discapacitat que sollicitin el servei portin la
banya assistit, sigui o no amb la cadira amfíbia ala
i

platja que disposi d’aquest servei,
2. Per complir en el servei d'atenció personalitzada al bany assistit, la persona designada
s’encarregarà d’ajudar als familiars, monitors o acompanyants de les persones amb discapacitat
per entrar sortir de l’aigua, facilitar l’accés als Punts d'Accessibilitat, mòduls, etc
3. El servei inclou el proveïment instal.lació de l'àrea d'ombra repòs destinada al servei de
suport al banys assistit, que s’haurà de mantenir en condicions higièniques de manteniment
adequades, així com els punts d'atenció a l’accessibilitat instal-lats a les platges les passarel-les.
En cas que el punt d'atenció sia desmuntable, diàriament el personal l’haurà de muntar abans de
l’hora de l’inici del servei. Les dimensions de la zona d'ombra seran d’un mínim de 25 m2 (aquesta
superficie d'ombra es podrà garantir amb carpa de 25m2 o amb carpa de inferior dimensions
amb tendals instal-lats a la orientació Sud Est) La dimensió de la carpa de la Platja de Ciutat
Jardí (LOT 1), deurà tenir una superficie minima a de 50 m2(continus o separats).
4. Executar aquest servei d’acord als calendaris horaris especificats en aquest plec per a cada
platja.
5. El personal designat al punts d'atenció personalitzada al bany assistit seran socorristes titulats
amb les mateixes exigències que la resta de personal del servei a platges.
6. Adaptar—se als protocols recomanacions de la certificació de les platges de Palma, Ciutat Jardí,
Cala Estància Can Pere Antoni (LOT 1) amb la certificació UNE 170001-112007 d'accessibilitat
universal, que acredita el compliment dels criteris DALCO.
7. Diàriament s’instal-laran tots aquells elements de suport (municipals 0 propis de l’empresa)a
l’atenció personalitzada que facin falta per a la correcta prestació del servei, incloent les estores
adaptades per facilitar la circulació fins al mar de les cadires amfíbies.
i

i

i

i

i

i

.

i

i

i

8. s’acceptarà coordinarà la recepció de visites grupals concertades, quan acudeixin amb un
responsable de grup els seus propis monitors, amb els quals es col-laborarà en tot moment.
9. En la làmina d'aigua propera al final de les pasarenes d'accessibilitat, l’empresa adjudicatària
installarà una filera de boles (línia de vida) per a donar seguretat als banyistes usuaris dels punts
d’accessibilitat
i

i

10. OBLIGACIONS

DELS ADJUDICATARIS

independentment de tot
més dels requeriments bàsics del servei detallats en l'apartat 9 ,
els
annexos d'aquest document,
a l'especificat en
l'exigit a la normativa corresponent
l'adjudicatari serà en tot moment responsable del compliment de les següents obligacions:
i

A

i

10.1. OBLIGACIONS GENÉRIQUES l NORMATIVES

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, jugar videojocs, parlar amb el mòbil assumptes personals, etc.).
Mai hi haurà dos socorristes alhora a la torre de vigilància.
els sistemes d’acció de emergències
Seguir els protocols de salvament
especificats en el pla de salvament corresponent a cada platja.
especificacions de la carta de servei de platges de
Adaptar—se als objectius

.

Complir

0

'

-

la

i

'

i

-

'
.
.

l’Ajuntament de Palma.
Adaptar—se als objectius especificacions del Manual de Gestió de l’Accessibilitat
Universal de les platges de Palma.
Organitzar un simulacre d'emergència anual per a comprovar el correcte
funcionament del servei 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’
calendari
aigua d'arena a lliurar al Laboratori Municipal, segons protocol
i,
Ambient
Medi
I'
en cas
'àrea de
inici de la temporada per
aportat a
d’emergència, sempre que sigui requerit pel coordinador municipal de platges.
Col-Iaborar, en qualsevol cas, amb el coordinador de platges en la seva labor
inspectora, aixi com amb qualsevol autoritat que ho requereixi.
L’adjudicatari assumirà la imatge corporativa de l'Ajuntament de Palma en els
equipaments dels socorristes els vehicles posats a disposició del servei.
reparar, en tot cas, els vehicles, les
L'adjudicatari haurà de mantenir
i

i

i

i

i

.
-

i

'
-

i

embarcacions, l'equipament el material propietat de l'ajuntament. El pagament
de les assegurances serà a càrrec del concessionari.
L’adjudicatari proveirà als socorristes 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 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 protecció en les platges,
coordinadors municipals de platges de municipis
dirigida als secretaris
costaners.
El perfil professional del personal del servei s’ajustarà al que disposa l’article 15
de la instrucció tècnica 1/2016 , de 12 de desembre, del director general
d'emergències, interior, complementària al Decret 2/2005 del Decret 27/2015,
i

i

i

i

'

i

i

de mesures mínimes de seguretat protecció en les platges, dirigida als secretaris
coordinadors municipals de platges de municipis costaners
Els adjudicataris del LOT 1
LOT 2 hauran d'establir
mantenir les adients
relacions de coordinació, als efectes d'una major garantia eficiència del servei,
sota la supervisió del personal coordinador de platges de l’Ajuntament de Palma.
El personal adscrit al servei objecte de contractació treballarà per compte de
l'adjudicatari haurà d’estar afiliat al règim general de la Seguretat Social.
L'Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentació
acreditativa del compliment per part de l’adjudicatari de les obligacions socials.
El contractista, en la seva condició d'empresari, serà l'unic responsable davant del
personal adscrit al servei objecte de contractació del compliment de la legislació
que regula les relacions laborals, Seguretat Social, seguretat salut en el treball
també el conveni collectiu que correspongui.
En cap cas el personal adscrit al contracte podrà realitzar treballs aliens al servei
objecte de contractació, llevat d'aquells que excepcionalment puguin ser
autoritzats pels serveis tècnics municipals.
Queda prohibida la utilització d'aparells musicals que puguin dificultar les
funcions del servei lmp3 o similar) aixi com llegir, menjar o fumar durant el servei
de vigilància. Així mateix, queda prohibida la utilització de telèfons mòbils si no
està relacionada amb les tasques del personal.
Tot el personal afectat a la vigilància, salvament socorrisme haurà d’anar
perfectament uniformat, amb un vestuari uns complements que estiguin en
consonància amb el règim climàtic, la zona on es treballa les funcions
encomanades, tanmateix d'acord amb el que disposa el Decret 2/2005. Els
i

i

.

i

i

i

0

i

o

i

.

'
0

i

i

i

i

uniformes s'hauran de reposar amb

la

periodicitat necessària. Tant la vestimenta

dels socorristes (segons l'annex VII del Decret 2/2005) com els llocs de socors,
duran imprès el logotip de l’Ajuntament de Palma, de manera que sigui
clarament visible.
10.2. OBLIGACIÓ D'ASSUMPCIÓ DE

.

.

LES EXlGENClES D’lNCREMENT DE SERVEI

adjudicataris hauran d'assumir les exigències d’increment de personal de
la Direcció General d’Emergències i les derivades de les
auditories d'accessibilitat relatives al servei de bany assistit, fins a un màxim de
costos de personal del 5% del preu de licitació, a compte del contractista.
Aquesta obligació inclou dos escenaris d’increment de servei:
Els

servei informades per

a) Les exigències que estableixi la Direcció general d’Interior, Emergències iJusticia
de la CAIB en base a inspeccions puntua/s i de caràcter periòdic que realitzi durant el
periode de bany de platges al terme de Palma, per tal de cobrir les mancances de
servei detectades en aquestes inspeccions i informades, en relació a les dotacions de
mitjans personals i de cobertura horària del servei, conforme a l’establert al Decret
2/2005 de 14 de gener regulador de les mesures mlnlmes de seguretat i protecció que
han de complir les platges i zones de bany de la CAIB i les seves modificacions
establertes pel Decret núm.27/2015 de 2 d’abril.
b) Les mancances detectades a les auditories del servei d’atenció personalitzada al
bany accessible a les Platges de Palma, en virtut de la certificació UNE 170001—1:2007
d’accessibilitat universal, que acredita el compliment dels criteris DALCO en les
platges de Palma certificades, en relació a les dotacions de mitjans personals i de
cobertura horària del servei.
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103. OBLIGAClONS

DE COMUNICACIÓ

l

lNFORMAClÓ

la comunicació immediata de incidències segons el protocol establert
Direcció General d’ Emergències del Govern de les Illes Balears el Àrea de
Medi Ambient de l’ Ajuntament de Palma
Presentar un resum mensual del servei a l' àrea d’Ecologia, Agricultura Benestar
animal de l' Ajuntament de Palma. Així com la corresponent memòria al final de
cada temporada.
Comunicar diàriament (per correu electrònic a la coordinació municipal de
plages) i, abans de l’inici de la jornada de servei, la relació nominal dels
socorristes supervisors assignats a cada platja.
El servei d’accessibilitat haurà de presentar a l’àrea d’Ecologia, Agricultura
Benestar animal, un informe mensual una memòria final d'aquest servei
Detallant l'edat, gènere necessitats especials de les persones ateses a cada
platja accessible
Recollir informació diàriament (a l'inici Final del servei) sobre l'estat ambiental
de neteja de la platja lliurar, mensualment, les fitxes correctament emplenades
al coordinador municipal de platges. Caldrà lliurar aquesta informació en format
digital
Recollir informació diàriament de l'estat del punt d'accessibilitat gestionar de
forma immediata les incidències detectades segons protocol establert per la
coordinació de platges. Aquesta informació es registrarà amb format digital
Presentar diàriament,en format digital de forma prèvia a l’inici del servei, el full
de servei que inclogui la relació de personal del servei diari, amb la distribució de
la dotació de personal la seva distribució per platges, així com la seva funció
assignada (socorrista, patró, supervisor, etc.)
Colilocar al tauler informatiu del lloc de socors 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, en qualsevol, si hi ha un
requeriment municipal.
Obtenir informació, i facilitar-la al àrea de medi ambient mensualment, sobre els

Establir

amb

la

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

següents aspectes:
Núm. d'intervencions preventives / núm. d’intervencionstotals.
0
Realitzar un informe complet en cada incident greu amb el protocol d’actuació
que s’ha seguit (hora de comunicació a I'112, mitjans mobilitzats, temps de
resposta...) comunicar-lo a l’àrea de medi ambient.
Comunicar de forma immediata via telefònica o mitjançant wasapp a les
persones indicades per l’ajuntament cada incident de projecció mediàtica o
especial gravetat (morts, incidents molt greus...).
i

i

10.4. CONSCIENCIAClÓ AMBIENTAL
Col-laborar amb campanyes específiques de caire mediambiental, relacionades
amb detecció de cetacis
espècies marines, impulsades des del mateix
i

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

i
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105. ALTRES

.

OBLIGACIONS OPERATIVES

Gestionar correctament tots els residus generats durant la realització del servei,
aixi com realitzar un desenvolupament sostenible respectuós amb el medi
ambient, en l'estricte compliment de la normativa vigent. S'inclou en aquest
apartat la necessitat d’incorporar en les casetes de socors la dotació dels
contenidors específics per als diferents tipus de residus sanitaris, l’obligació de la
seva correcta gestió, si és el cas, a través de gestors autoritzats.
Els socorristes d/activitats aquàtiques del servei d'accessibilitat hauran de
mantenir operatius nets els punts d’accessibilitat (casetes, sen/eis, dutxes, etc.).
L'adjudicatari haurà de realitzar les tasques de neteja dels llocs de socors 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 minim, les següents tasques: recepció de I/usuari, ajuda per instal-lar—se
a la zona de repòs, ajuda per utilització de mòduls adaptats, ajuda per la
entrada sortida de l'aigua assistència durant el bany.
Tots els socorristes vetllaran per a la bona conservació ús de les infraestructures
existents a les platges.
danys en les
inspeccionar informar immediatament de les anomalies
infraestructures de platges ala coordinacióde platges municipal.
Contar quinzenalment les boies del abalisament exterior de les platges amb la
finalitat de detectar la pèrdua de unitats comunicar aquestes pèrdues al àrea de
medi ambient.
Retirar les restes de grumers ide caravel'la portuguesa que queden sobre l'arena
seguint els protocols establerts per la coordinacióde platges
Colllaborar amb la retirada de grans peixos cetacis varats ala platja.
Realitzar durant el primer any lliurar a l’ajuntament, un estudi del fons marí,
segons l'article 3-3 de la Llei 42/2010 de Protecció del Medi Marí (informe
bionòmic amb cartografia ambiental del fons marí de les distintes comunitats
executen per a
descripció detallada dels ancoratges que es projecten
la
l'abalisament de seguretat de Platja de Palma. Aquest informe ha d’incloure la
determinació de la possible afecció a espais Xarxa Natura 2000 o qualsevol altre
dotat de figura de protecció ambiental. En cas d'existir afecció, el projecte
d’ancoratges inclourà el necessari estudi bionòmic referit a l’àmbit de l’actuació
prevista a més d’una franja de l’entorn del mateix de al menys 500 metres
i

i

'

i

-

'

i

i

.
«

.

i

i

i

i

i

-

-

i

i

i

i

i

'

d’ampla.
Posar a disposició dels usuaris (tant del servei de salvament socorrisme com del
d’accessibilitat) enquestes de satisfacció per tal de detectar queixes oportunitats
de millora, realitzar la custòdia temporal dels originals dels fulls d'enquestes
emplenats. El contingut d’aquestes enquestes serà 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 Cartes de Compromisos
en platges de Gestió d'Accessibilitat, impulsades des dels serveis municipals.
Assistir a les accions de coordinació convocades per la Direcció General
d’Emergències.
Realitzar mantenir actualitzat un registre dels materials fungibles als llocs de
vigilància especificant la seva data de caducitat.
Realitzar mantenir actualitzat un registre de les revisions periòdiques dels
materials no fungibles especificades al annexosml 2.
i

i

i

'
.
.

'

i

i

i

i

i
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socorristes hauran de anar, en tot moment correctament uniformats segons la
descripció que apareix al decret 2/2005 de 14 de gener regulador de les mesures
mínimes de seguretat protecció a les platges.
Les titulacions del personal seran les especificades en la legislació corresponent,
segons el decret 27/2015, del 24 d’abril, 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 presentació durant tot el servei, 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 demostrar que els material ha arribat al final de la seva vida útil.
Els

o

i

i

i

i

10.6. OBLIGACIONS

REFERENTS

PROVE'ÍMENT

AL

l

MANTENIMENT

DE

MATERIAL

l

EQUIPAMENTS

Per als lots 1 i 2
-

Proveïment, instal-lació manteniment restitució de les cordes de tots els màstils
de senyalització de les platges de Palma.
maneig
Obtenir els permisos les llicències administratives per a l“’ús
d’embarcacions 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’Ajuntament a principi de temporada.
i

i

i

i

i

LOT 1

.

.
.

'
'
'
.

ordinari

petites reparacions
ONA
GR
incloent la posada a
3,
salvament
l'embarcació
de
de
sobrevingudes
de
les
preparació per a l’hivernada, la
tasques
punt d 'inici de temporada,
preparació de l’embarcació per a les revisions pertinents per part de la
Capitania maritima, aixi com tot el manteniment ordinari.
Assumir les despeses d'assegurança de l'embarcació de salvament ONA GR 3
de la resta de vehicles posats a disposició del servei.
Proveir suficientment de combustible l’embarcació de salvament cedida per
l'Ajuntament, així com a la resta d'embarcacions posades a disposició del
servei.
Proveïri mantenir un mínim de dues motos aquàtiques.
Proveïment, instal-lació manteniment de les 5 carpes protectores de la insolació
dels punts d'accessibilitat de suport al bany assistit de les platges incloses en
l'àmbit del LOTl.
mantenir l’abalisament de
lnstallar (i desinstallar a final de temporada)
seguretat per a la zona de bany (ZOOm) per a la Platja de Palma. Realitzar l'estudi
bionòmic detallat en l’apartat lOA.
Proveïri mantenir tres cadires de suport al bany assistit (dues per adult, una
de mida compatible per l'ús amb infants) i assumir el seu manteniment,
conservació reposició si s'escau, durant tot el període prestació del servei.
Mantenir els cartells informatius en perfecte estat de presentació (sense
grafittis ni pegats).
Realitzar

les

tasques de manteniment

i

i

i

i

i

i

-

LOT 2

13

.
-

Proveiment, instal.lació manteniment de la carpa protectora de la insolació del
punt d'accessibilitat de suport al bany assistit de la platja de Cala Major.
Provei'r mantenir una cadira de suport al bany assistit assumir el seu
manteniment, conservació reposició si s’escau durant tot el període prestació
del servei.
Prove'ir mantenir una moto aquàtica de rescat, tal com apareix especificat en
i

i

i

i

.

'
o

'
.
.

i

i

l’annex 2,
Provei'r mantenir una embarcació de rescat, llista 7É, per al LOT 2.
El licitador està obligat a abonar a l'Ajuntament 0 a tercers l'import dels danys
perjudicis que es puguin causar com a conseqüència del funcionament del servei.
L'adjudicatari haurà d’abonar les taxes de lloguer d’amarrament o dipòsit de la
moto aquàtica l’embarcació de rescat posada a disposició del servei, haurà de
garantir que l’amarrament sigui en algun dels ports més propers a les platges
objecte de vigilància. Les tasques de gestió d’aquests amarraments se realitzaran
pel mateix adjudicatari.
Mantenir els cartells informatius en perfecte estat de presentació (sense
i

i

i

i

grafittis ni pegats).

escúter de 125

equipat amb farmaciola portàtil amb
oxigenotràpia, DEA, prismàtics, llums, sirena un casc integral per transport de
material, personal
equipament necessari amb el seu manteniment
combustible
Prove'i'r

un

cc,

i

i

i

11. TAULA RESUM

DE LA DOTAClÓ NECESSÀRIA DE PERSONAL EN PLATGES DE PALMA A L'lNlCl

DEL CONTRACTE

següents taules reflecteixen el total de dotació de personal que ha d’estar present físicament
les
en
platges de Palma, segregats per lots, durant la prestació dels serveis mentre no es
produexi cap increment en relació a l’especificat a l’apartat 10.2, independentment de les
necessitats de contractació necessàries per a la cobertura de períodes de vacances corretorns.
Les

i

i

LOT 1

Dotació socorristes

Can

Pere Antoni

Cala Estància

Ciutat Jardí

Platja de Palma

3t

3

15

Temporada

4

Mitja Alta
Suport al bany assistit
Total
periode màxima dotació
’“
A Cala Estància hi

1

1

1

2

5

3

4

l7l-l

i

haurà sempre

3 SAA_

'”Platja de Palma

(presència preferent, però itinerant)
Tècnic conductor ambulància suport bàsic

1

Tècnic ambulància suport bàsic

1

Coordinador d’empresa de l’equip de vigilància,
salvament socorrisme (RESEM)
Patró per a l’embarcació llista 83
Patró per a les motos aquàtiques

1

i

1
2

(pot coincidir amb un dels socorristes)
(poden coincidir amb els socorristes)

14

LOT 2
Cala Major

Dotació socorristes

4

Temporada
Mitja i Alta

Coordinador d'empresa de l’equip de
socorrisme
vigilància, salvament
(RESEM), amb funció de socorrista
Suport al bany assistit

1

Total

5

i

_

1

“periode màxima dotació
Patró pera la moto aquàtica

1

(pot coincidir amb els

socorristes)

12_, ÀCREDITACIÓ DEL PERSONAL

12.1. TITULACIÓ o EXPERIENCIA MÍNllVlA DELS SOCORRISTES
el requisit
personal adscrit al servei haurà d’ estar en possessió de la titulació mínima o complir
d’acord
amb
el
reciclatge
d’experiència amb un antiguitat inferior a quatre anys o corresponent
alguna deles següents opcions:
El

—

Estar en possessió d'un diploma que acrediti la realització d’un curs de formació en
matèria de socorrisme que compleixi els continguts mínims de formació que estableix,
fins el moment, l’annex 3 del Decret 2/2005, impartit o degudament reconegut per
alguna de les següents entitats: la Reial Federació Espanyola de Salvament Socorrisme,
la Federació
per alguna de les federacions esportives autonòmiques integrades en
Espanyola, pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o de les Ciutats
Autònomes, o bé perla Creu Roja Espanyola.
Estar en possessió d'un diploma que acrediti la superació amb avaluació positiva del Curs
i

—

de formació professional per a l'ocupació de socorrista en espais naturals, expedit per
l’Administració educativa o per l'Administració pública competent en matèria de formació

-

professional per a l'ocupació
Estar en disposició d’acreditar una experiència laboral superior a trenta—sis mesos 0 2.000
hores en els darrers deu anys. Aqueta experiència s’ha d’acreditar mitjançant certificat de
vida laboral acompanyat de fotocòpia compulsada del contracte 0 contractes de treball, o
un certificat o certificats d’empresa en que figurin la durada dels períodes de prestació
del contracte, les activitats desenvolupades l’interval de temps en el qual es van dur a
terme aquestes activitats.
i

l'estranger, només s'admetran aquelles que hagin estat
de
degudament homologades o reconegudes a Espanya per l’Administració competent, s’hauran
laboral
l’experiència
a
l'efecte.
Per
presentar degudament validades per organisme competent a
realitzada fora de l'Estat espanyol, només s'admetran aquells documents que es presentin
degudament legalitzats traduïts de forma oficial al castellà o al català. Les empreses estrangeres
pertanyents a l'Estat signataris del Conveni de la Haia, de data 5 d’octubre de 1961, pel que es
la
suprimeix l'exigència de legalització per als documents públics estrangers, podran substituir
legalització de la documentació perla formalitat de la fixació de la postilla prevista en l'esmentat
convent
En el

cas de titulacions expedides

a

i

i

15

12.Z.

ALTRES TITULACIONS

0

ACREDITACIONS REQUERIDES PER AL PERSONAL ADSCRIT AL

SERVEI

servei haurà de comptar en tot moment durant la temporada de socorristes amb la
corresponents titulació per a la conducció de motos aquàtiques i, en el cas del lot 1, d/un
socorrista amb la corresponent titulació per a la conducció d’una embarcació de salvament,
requeriment que es farà extensiu al lot 2 en cas que la proposta de servei incorpori l’aportació
d’una embarcació de salvament, com a millora,
El

Així mateix, en el cas del Lot 1, el

personal de conducció de l’ambulància haurà d'acreditar els

títols certificats necessaris.
i

Palma, 23 de novembre 2018

“

\UÀQ

“)

rigt e Medi Ambient

Ana de lVligueiSebastián
1

Socias
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ANNEX 1
LOT 1. MATERIAL APORTAT PER L'ADJUDICATARI
Tots els materials aportats emprats pels adjudicataris hauran de
Direcció General de Emergències, a no ser que tinguin la marca CE.
i

Es

estar homologats per

la

detalla el material segregats per platges de servei.

Platja de Ca'n Pere Antoni (iot

1)

PLATJA RISC ALT
ORGANITZACIÓDEL sawm

|

1.1

1.2

2.

(

Ordinari (temporada
alta)
Extraordinari
(temporada mitja)

]

de juny al dia 15 de setembre:
servei 10:00 hores
Tancament de servei 19:00 hores
Del 1 de maig al 15 de juny:
Del 16 de setembre al 31 d'octubre
inici del servei: 11.00 hores
Tancament de servei 18:00 hores
Del dia 16
Inici de

MITJANS HUMANS

(

]

Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
(vigilància estàtica)
Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
(vigilància dinàmica)
Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals (vigilancia dinàmica des
de Ca’n Pere Antoni fins a Ciutat Jardí)

2

Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals pel servei d'accessibilitat
per a persones discapacitades en el periode ordinari
Supervisor

1

Tècnic conductor ambulància suport vital bàsic
Tècnic ambulància suport vital bàsic

1'
1'

1

1'"

Director/coordinador de l'equip de salvament
cas d’emergència utilitzaran la moto aquàtica. Personal de moto aquàtica compartit amb CiutatJardl
"" 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 Bàsic i un vehicle per a totes les
platges que estarà ubicat a la Platja de Palma.
("") Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi de Palma, que tendrà la seva base presencial en la Platja
de Palma.
(') En

|

3_

(

MITJANS MATERIALS

3.1

(

INSTAL-LAClONS FIXES

3.1.1 Mobiliari de la base d'operacions (Lloc de primers auxilis)
vitrina prestatgeria per material sanitari
Llitera de reconeixement amb capçalera regulable
Tamboret
i

1
1
1

Cadira

1

Biombo

1

Taula auxiliar per material sanitari

1

17

Calaixera material sanitari
Tot el material sanitari assistencial
_

l\

1

32 Mitjans per a la informació

(

3.2.1 Banderes
Jocs 3 colors
Banderes taronja
Banderes quadres blancs i negres
Banderes vermeiles amb creu blanca

]

|

2
2
1

3

3.3 Mitjans per a la comunicació
xiulets
3.3.1
Telèfons
3.3.2
Mòbils amb fundes d'aigua

5
1

Fixos

3.3.3

[

|

Ràdios/walki

3.3A

Megàfons

335
335

Banderoles

Portàtils amb fundes d'aigua

S

Fixes

1

Portàtils

1

2

Llums

Portàtils

1

3.4 Mitjans de vigilància
Equipaments òptics (prismàtics)

|

344

2

3.5 Mitjans per a la intervenció
3.5.1
Material de rescat

!

2
cèrcols salvavides
5
Llaunes de rescat
2
Rodets de rescat amb guia flotant de 200m
1
Guies flotants per a remolc
5
Armilles salvavides
S
Jocs d'aletes
2
Joc de careta tub
2
Casc de protecció
1
Moto aquàtica amb combustible i manteniment
compartida amb CiutatJardi
1
Bicicleta amb el seu equipament i casc
1
la
de
salvament
amb
armilla
Kayak/piragua
seva
1
Taula de rescat
i tracció de remolcs amb el
i combustible
de
manteniment
material,
personal
seu
transport
per
v_etçicle
i

3.5.2
3.5.3
3.5.4

355.

355

(

3_5.5

Ambulància, combustible i mantenimentf")
("" Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i un vehicle per a totes
les platges, que estaran ubicats a la Platja de Palma

3.6 Mitjans per l'auxili
Farmacioles
3.6.1
Motxilles completes

4

Ronyoneres PA, reanimació bàsica
Fixes (material fungible instrumental per cures)
Cofre primers auxilis (vehicles embarcacions)
i

5

i

i

3.6.2

3.63

Desfibrilador i dotació de parxes per a tota la temporada
Oxigenoteràpia
Portàtils (maletins)
Portatils(incorporats a motxilles—farmaciola)
Fixa

1

1

Mòbil (ambulància)

3.6.4

Mobilització
Lliteres de

transport de ferits

1

Cadires de rodes per al transport de pacients (transportin)
Cadires de rodes
Immobilització
Taulers espinals
Lliteres de pales
lmmobilitzadors cervicals (dama de Elche)
lmmobilitzador de columna (SED)
Jocs de collarets cervicals (iotes les mides)
Jocs de fèrules d’immobilització(extremitats)
3.7. ALTRES MITJANS

_

>—->—x>-»—->—->-=

ala caseta de socors
Material complet per 3 oficina
1 Nevera
- 1 Microones
- Materials de neteja de desinfecció
Sabó, paper eixugamans paper higiènic
Aparell climatitzador
Senyalització indicadora del mòdul

Extintor per
Mòdul primers auxilis

-

—

i

—

i

—

Mòdul primers auxilis

19

Cala Estància (lot 1)
s

MITJANS HUMANS! MA
PLATJA RISC ALT
1.

[

Torns de treball

)

)

1.1

Ordinari (temporada
alta)

12

Extraordinari
(temporada mitja)

juny al dia 15 de setembre:
inici de servei 10:00 hores
Tancament de servei 19:00 hores
Del 1 de maig al 15 de juny:
Del 16 de setembre al 31 d’octubre
Inici del servei: 11.00 hores
Del dia 16 de

Tancament de servei 18:00 hores
2.

)

MlTJANS HUMANS

|

Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
(vigilància estàtica)

1

Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
(vigilancia dinàmica)

1

Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals pel servei tal/accessibilitat per a
persones discapacitades (només al periode ordinari, al periode extraordinari
romandrà a la platja fen rotacions amb la resta del dispositiu)

1

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

1

Supervisor

1

Tècnic conductor ambulància suport vital bàsic
Tècnic ambulància suport vital basic

1
1

Director/coordinador de l'equip de salvament
(”Personal de moto 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 Bàsic per a totes les platges,
(
(' ) Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi, que tindrà la seva base presencial en la Platja de Palma,
4

|

3_

)

)

MITJANS MATERIALS

3.1
3.1.1

Cadira
Biombo
Taula auxiliar per material sanitari
Calaixera material sanitari

3.1.2
[

)

]

Instal-lacions fixes
Mobiliari de la base d'operacions (Lloc de primers auxilis)
Vitrina i prestatgeria per material sanitari
Llitera de reconeixement amb capçalera regulable
Tamboret
HHHHHb—IH

Manteniment i neteja

3.2 Mitjans per a la informació
Banderes
3.2.1
Jocs 3 colors
Banderes taronja
Banderes quadres blancs i negres
Banderes vermelles amb creu blanca

l
1

1

20

(7

3.3 Mitjans per a la comunicació
xiulets
3.3.1
Telèfons
3.3.2

i

V

-

\

“

Mòbils
Fixos

'-_

3.3.3

Ràdios

3.3.4

Megàfons

3.3_5

Banderoles

3.3.6

Llums

Portàtils

7

Fixes

,,

Portàtils

Portàtils

r

(

[

|

3.4 Mitjans per

3443

ala vigilància

_]

Equipaments òptics

a

3.5 Mitjans per a la intervenció
Material de rescat

3.541

Cèrcols salvavides
Llaunes de rescat

Rodets de rescat amb guia flotant de 200rn
Armilles salvavides
Jocs d'aletes
Joc de careta i tub
Combustible i manteniment perla moto aquàtica compartida amb Platja de Palma
3.5_2
Vehicle per transport de material, personal i tracció de remolcs amb el seu manteniment i
3.5.3
combustible (...)
3.5.4
Ambulància, combustible i manteniment(m)
1
3.5.5
Kayak/piragua de salvament
1
Taula de rescat
3.5.6
(".)Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i un vehicle per a totes les
platges, que estaran ubicats ala Platja de Palma d'un vehicle per transport de material, personal tracció de
remolcs amb el seu manteniment i combustible, també per a totes les platges.
| 3.6
Mitjans per a l'auxili
Farmacioles
3.6_1
Motxilles completes
Ronyoneres P.A. reanimació bàsica
Fixes (material tungible i instrumental per cures)
Cofre primers auxilis (vehicles embarcacions)
DesfibriI-Iador; dotació de pegats per a tota la temporada
3.6.2
3463
Oxigenoteràpia
Portàtils (maletins)
Portàtils(incorporats a motxilles-farmaciola)
i

i

(

i—INNHNl—l

]

i

i

Fixa

Mobil (ambulància)

3.6.4

Mobilització

3.6.5

immobilització
Taulers espinals
Lliteres de pales
immobilitzadors cervicals (dama de Elche)
Immobilitzador de columna (SED)
Jocs de collarets cervicals (totes les mides)
Jocs de fèrules d'immobilització (extremitats)

_

Lliteres de transport de ferits
Cadires de rodes per al transport de pacients (transportin)
Cadires de rodes

);

l—il—lHI—il—DH

3.7_ ALTRES MlTJANS

Mòdul primers auxilis

Extintor per a la caseta de socors
Material complet per a oficina
_ Equip informàtic
- 1 Nevera

—

21

1 Microones
Materials de neteja i de desinfecció
_ Sabó,
paper eixugamans paper higiènic
_ Aparell climatitzador
Senyalització indicadora del lloc de primers auxilis
»

»

i

Mòdul primers auxilis

22

Ciutat Jardí (lot 1)

PLATJA RISC ALT
1.

)

Torns de treball
Ordinari (temporada
alta)

[

1.1

Extraordinari
(temporada mitja)

1.2

2.

)

i

juny al dia 15 de setembre:
Inici de servei 10:00 hores
Tancament de servei 19:00 hores
Del 1 de maig al 15 de juny:
Dei 16 de setembre al 31 d'octubre
Inici del servei: 11.00 hores
Tancament de servei 18:00 hores
Del dia 16 de

MITJANS HUMANS

)

Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
(vigilància estàtica)
Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
(vigilància dinàmica)
Socorrista activitats aquàtiques pel servei d'accessibilitat per a persones
discapacitades (només al període de servei d'atenció a l'accessibilitat)
Socorristes de suport (moto aquàtica)
Supervisor
1
Tècnic conductor ambulància suport vital bàsic
Tècnic ambulància suport vital bàsic
Director/coordinador de l'equip de salvament
”Personal de moto aquàtica compartit amb Ca’n Pere Antoni
(")ES garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic un vehicle per a
i

platges.
(
) Hi haurà un director/coordinador per a tot

3.

|

el

municipi, que tindrà

MlTJANS MATERIALS

)

3.1

la

seva base presencial en

la

1

1
1

2.
1

totes les
Platja de Palma.

|

instal-lacions fixes
3.1.1Mubiliari de la base d'operacions (Lloc de primers auxilis)
vitrina prestatgeria per material sanitari
Llitera de reconeixement amb capçalera regulable
Tamboret
i

Cadira
Biombo
Taula auxiliar per material sanitari
Calaixera material sanitari

HHHHPHH

3.1.2 Manteniment i neteja
|

)

3.2 Mitjans per a la informació
Banderes
3.2.1
Jocs 3 colors
Banderes taronja
Banderes quadres blancs negres
Banderes vermelles amb creu blanca

NHi—“H

i

|

|

3.3 Mitjans per ala comunicació
xiulets
3.3.1
Telèfons
3.3.2
Mòbils
Fixos

3
1

23

3.3.3

Ràdios

3.3.4

Megàfons

335

Banderoles

3.3.6

Portatils

3

Fixes

1

Portàtils

1
1

Llums

Portàtlls
(

|

)

|
_

“

1

3.4 Mitjans per a la vigilància
3_4.1
Equipaments òptics

)

2

Mitjans per a la intervenció
Material de rescat
3.5.1

|

Cèrcols salvavides
Llaunes de rescat
Rodets de rescat amb guia flotant de 200m
Armilles salvavides
Jocs d’aletes
Joc de careta tub

wle—rwm

i

352
3,53

3.5.4

3.5.5
3.5.6
!

i

Combustible i manteniment per ala moto aquàtica compartida amb Ca’n Pere Antoni
Vehicle per transport de material, personal itracció de remolcs amb el seu manteniment i
combustible (...,
Ambulància, combustible i mantenimendm
(""Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i un vehicle per
a totes les platges, que estaran ubicats a la Platja de Palma
Kaiak o piragua de salvament
“l'aula de rescat
)

3.6 Mitjans per a l'auxili
Farmacioles
3.6.1
Motxilles completes
Ronyoneres PA. reanimació bàsica
Fixes (material fungible i instrumental per cures)
Cofre primers auxilis [vehicles embarcacions)
i

2
3

i

3_6.2

3.6.3

Desfibrilador i dotació de pegats per a tota la temporada
Oxigenoteràpia
Portàtils (maletins)
Portatils(incorporats a motxilles—farmaciola)
Fixa

Mòbil (ambulància)

3.6.4

Mobilització
Lliteres de transport de ferits
Cadires de rodes per al transport de pacients (transportin)
Cadires de rodes

3.6.5

Immobilitzacíó
Taulers espinals
Lliteres de pales
Immobilitzadors cervicals (dama de Elche)
Immobilitzador'de columna (SED)
Jocs de collarets cewicals (tots les mides)
Jocs de fèrules d'immobilització (extremitats)

)..

HHPHHH

3.7. ALTRES MITJANS
Mòdul primers auxilis

Extintor per ala caseta de socors
Material complet per a oficina
- 1 Nevera (opcional)
, 1 Microones
» Materials de neteja ide desinfecció
- Sabó, paper eixugamans i paper higiènic
- Senyalització indicadora del mòdul
Aparell climatitzador

»

—
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Platja de Palma (lot 1)
MITJANS HUMANS

l

MA ERlA

PLATJA RISC ALT
1.

)}

Torns de treball
Ordinari (temporada
alta)

)

141

Extraordinari
(temporada mitja)

1.2

juny al dia 15 de setembre:
de servei 10:00 hores
Tancament de servei 19:00 hores
Del 1 de maig al 15 de juny:
Del 16 de setembre al 31 d'octubre
inici del servei: 11.00 hores
Tancament de servei 18:00 hores
Del dia 16 de
Inici

MITJANS HUMANS

)

Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
(vigilància estàtica)
Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
[vigilància dinàmica)
Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
(vigilància dinàmica)
Socorrista activitats aquàtiques pel servei d'accessibilitat per a persones
discapacitades (només al període ordinari)
Supervisor

7

Socorrista de activitats aquàtiques de suport (lloc de socors)
1...
Tècnic conductor ambulància suport vital bàsic
Tècnic ambulància suport vital bàsic

1

4

2'
2

1"

].

"

lu“
Director/coordinador de l'equip de salvament
Patró embarcació llista 8a
1HW
('i En
cas d'emergència utilitzaran la moto aquàtica. Personal de moto aquàtica compartit amb Cala Estància; cal
computar—lo a una de les dues platges
(") La funció del
supervisor pot assolir—Ia un dels socorristes d'activitats aquàtiques assignats a la platja de Palma,
mentre no coincideixi amb la funció de director/coordinador del municipi.
(""Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic per a totes les platges.
("") 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 platia 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 semirigida de socors (llista Sena), podrà assolir
també altres funcions de socorrista d'activitat aquàtica., sempre que estigui assignat a la Platja de Palma 0 a Cala
Estància

)

3.

|

MITJANS MATERlALS

3.1

)

lnstal-Iacions fixes
3.1.1Mobiliari de la base d'operacions (Lloc de primers auxilis)
vitrina prestatgeria per material sanitari
Llitera de reconeixement amb capçalera regulable
Tamboret
i

Cadira
Biombo
Taula auxiliar per material sanitari
Calaixera material sanitari

i—“i—“l—lHi—lO—lr—l

3.1.2 Mobiliari de la base d'operacions (sala de personal, sala d’espera, bany)
3.1.3 Manteniment i neteja
3.1.4. Prestatgeries per emmagatzematgecomplementari
[

3.2 Mitjans pera la informació
Banderes
3.2.1

26

Jocs 3 colors

7

Banderes taronja
Banderes quadres blancs negres
Banderes vermelles amb creu blanca

7

7

i

3.3 Mitjans per

!

i

8

ala comunicació

3_3.1

Xiulets

3.3.2

Telèfons

15
Mòbils
Fixos

1

Portàtils

15

Fixes

1

Portàtils

7

Ràdios

Megàfons
3.3.5
3.3.6

Banderoles

6

Llums

Portàtils
Llanternes subaquàtiques per moto d'aigua
Fixos (Focus exteriors)
Mòbils (focus incorporats a l’ambulància al vehicle)
i

3.3.7

333
i

|

i

|

1
1

[

8

Mitjans per a la intervenció
Material de rescat
3.5.1

}

cèrcols salvavides
Llaunes de rescat
Rodets de rescat amb guia flotant de 200m
Armilles salvavides
Jocs d'aletes
Joc de careta tub
Casc de protecció
Guies flotants pera remolc
Moto aquàtica amb combustible i manteniment compartida amb Cala Estància
Vehicle per transport de material, personal itracció de remolcs amb el seu manteniment i
(...)
combustible
Ambulancia, combustible i mantenimenth'l)
Combustible i manteniment per ala embarcació semirígida
(..., Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i un
vehicle per a totes les platges, que estaran ubicats ala Platja de Palma
Kaiak/piragua de rescat
Taula de rescat
i

3.545

345.6

1

2

Ordenadcr arnb internet

345

3.5.4

1

Fax

3.4 Mitjans per ala vigilància
3.4.1
Equipaments òptics

3.5.2
3.5.3

1

3.5.7

4
12
6
9

15
4
5
2
1

1
1

4
5

Mitjans per I'auxiii
Farmacioles
3.6.1

3_6

Motxilles completes

8

reanimacio' bàsica
Ronyoneres
Fixes (material fungible i instrumental per cures)
Cofre primers auxilis (vehicles embarcacions)

15

P.A.

i

i

3.6.2
3.6.3

3.6.4

Desfibríl-ladors i pegats
Oxigenoteràpia
Portàtils (maletins)
Portati|s(incorporats

3

4
8

17
a motxilles—farmaciola)

Fixa

1

Mòbil (ambulància)

1

Mobilització

27

Lliteres de transport de ferits
Cadires de rodes per al transport de pacients (transportin)
Cadires de rodes

3.6.5

immobilització
Taulers espinals
Lliteres de pales
Immobilitzadors cervicals (dama de Elche)
lmmobilitzador de columna (SED)
Jocs de collarets cervicals (totes les mides)
Jocs de fèrules d'immobilització (extremitats)

_

cami-Auro“

3.7. ALTRES MlTJANS
Mòdul primers auxilis

Extintor pera la caseta de socors
Material complet per 3 oficina
_ 1 Nevera
_ Equipament informàtic
1 Microones
Materials de neteja i de desinfecció
Sabo, paper eixugamans paper higiènic
Senyalització indicadora del mòdul
Aparell climatitzador
»

—

—

—

i

—

—
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ANNEX 2
LOT 2. MATERIAL APORTAT PER L'ADJUDICATARI
Tots els materials aportats emprats pels licitadors hauran de estar homologats perla Direcció General
de Emergències, a no ser que tinguin la marca CE.
i

ala Major (lot 2)

\

“““-“may”,

\

/

PLATJA RISC ALT

1,
1.1

[

Toms de treball
Ordinari (temporada
alta)

)

Extraordinari
(temporada mitja)

1.2

z.

[

MITJANS HUMANS

)

)

Del dia 16 de

al dia 15 de

setembre:

juny
de servei 10:00 hores
Tancament de servei 19:30 hores
Dell de maig al 15 de juny:
Del 16 de setembre al 31 d'octubre
Inici del servei: 11.00 hores
Tancament de servei 19:00 hores
Inici

Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
(vigilància estàtica)
Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals
(vigilància dinàmica)
Socorrista activitats aquàtiques pel servei d’accessibilitat per a persones
discapacitades (només al període ordinari)
Supervisor
Tècnic conductor ambulància suport vital bàsic
Tècnic ambulància suport vital bàsic
Director/coordinador de l'equip de salvament

(.)

1

2.
1
1

1
1

cas d'emergència utilitzaran la moto aquàtica
la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i un vehicle de suport per a totes
les platges.
(...) Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi, que tindrà la seva base presencial en la Platja de Palma.
En

(") Es garantirà

3.

)

)

MITJANS MATERIALS

)

3.1

Instal-lacions fixes
3.1.1Mobiliari de la base d'operacions (Lloc de primers auxilis)
Vitrina prestatgeria per material sanitari
Llitera de reconeixement amb capçalera regulable
Tamboret
i

)

)

1
1

l

Cadira

1

Biombo
Taula auxiliar per material sanitari
Calaixera material sanitari
3.1.2 Mantenimenti neteja

1

3.2 Mitjans per a la informació
Banderes
3.2.1
Jocs 3 colors
Banderes taronja
Banderes quadres blancs negres
i

1
1
1

1
1
1
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Bandetes vermelles amb creu blanca
]

3.3 Mitjans per

3.3.1
3.3.2

ala comunicació

xiulets
Telèfons
Mòbils
Fixos

3,33

Ràdios

Portàtils
Fixes

3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.6

Megàfons
Portàtils
Banderoles
Cartells indicatius prohibitius de
i

Llums

tirar—se

des de les roques

Po rtàtils
l

]

3.4 Mitjans perla vigilància
3,4.1
Equipaments òptics

30

3.5 Mitjans per a la intervenció
Material de rescat
3,51

(

)

Cèrcols salvavides
Llaunes de rescat

Rodets de rescat amb guia flotant de 200m

Armilles salvavides

3.5.6
|

(

HHWNHWH

Jocs d'aletes
Joc de careta i tub
Llitera de rescat pera moto aquàtica
1
Moto aquàtica amb el seu combustible i manteniment
1
Kayak/píragua de rescat
1
Taula de rescat
Vehicle, com a minim escúter de 125 cc, equipat amb farmaciola portatil amb oxigenotràpia,
i
DEA, prismàtics, llums, sirena i un casc integral per transport de material, personal
1
i
equipament necessari amb el seu manteniment combustible
1
Embarcació neumàtica llista 7a

3.6 Mitjans per a l'auxili
Farmacioles
3.6.1
Motxilles completes

Ronyoneres PA. reanimació bàsica
Fixes (material fungible i instrumental per cures)
Cofre primers auxilis (vehicles i embarcacions)
DesfíbriI-Iador i dotació de pegats per a tota la temporada
Oxigenoteràpia
Portàtils (maletins)
Portatils( o incorporats a motxilles—farmaciola)
i

3.6.2

353

|—\)—lr—JJ>N

Nt—l

Fixa

Mòbil (ambulància)

3.64

3_6.5

Mobilització
Lliteres de transport de ferits
Cadires de rodes per al transport de pacients (transportin)
Cadires de rodes

lmmobllització
Taulers espinals
Lliteres de pales
Immobilitzadors cervicals (dama de Elche)
Immobilitzador de columna (SED)
Jocs de collarets cervicals (totes les mides)
Jocs de fèrules d'immobilització (extremitats)

3.7. ALTRES MlTJANS
Mòdul primers auxilis

Extintor per a la caseta de socors
Material complet pera oficina
1 Nevera
1 Microones
, Materials de neteja de desinfecció
- Sabo', paper eixugamans paper higiènic
v Aparell climatitzador
Senyalització indicadora del mòdul

1
1
(_.

Hl—iPHl—ll-J

1

—

—

—

i

i

Mòdul primers auxilis

»

1
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ANNEX 3
RELACIÓ DE PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI COMUNICADA PER
L'ANTERIOR CONTRACTISTA ALS EFECTES DE POSSlBLES
SUBROGACIONS DE PERSONAL
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Sulau'io

("I
1

2

$:l1zn'io
Bruno

%
35

28635

628148

312345

07/05/2018

31/10/2018

100

81813

612 _37

'l'.('

x\nügücdad

Fecha Inicio

SOCORRlSTA

11

300

01/05/2016

050

SOCORRISTA

M

300

07/05/2018

'2018

_1içclm

171"

'l'uml

3

SOCORRISTA

11

300

01/05/2017

29/03/2018

31/10/2018

100

818,13

4

SOCORIUSTA

11

300

03/05/2018

03/05/2018

31/10/2018

100

81813

103169
121183
100833

5

SOCORRISTAS
COORD

H

300

15/06/2016

01/05/2018

30/09/2018

100

81813

1.12207

5727,15

6

EMPRESA

M

300

01/05/2006

27/03/2018

15/11/2018

100

104000

1.920014

13743_72

100

81813

484547

I’LAYAS

_

Krum
Mvnsuxl

30/09/2018

(}'cncro

(“mogon'ia

Sahrío

Base
Mensual

1

876558
6117 217

7

SOCORRISTA

11

300

04/06/2018

04/06/2018

8

SOCORR1STA

11

300

02/05/2018

02/( ”018

31/10/1201 8

100

81813

96909
102434

9

SOCORRISTA

11

300

01

01/05/2018

31/10/2018

100

81813

1.146_42

703136

27/03/2018

15/11/2018

100

818_13

10563,48

562900

018

624845

10

SUPERVISOR

H

300

16/08/2017

11

SOCORR1STA

11

300

29/05/2018

29/05/2018

31/10/2018

100

818,13

135429
101317

12

SOCORRISTA

M

300

07/05/2016

05/05/2018

31/10/2018

100

81813

93817

13

SOCORRISTA

11

300

08/05/2018

08/05/2018

31/10/2018

100

818,13

120044

708257

81813

1

35753

936633

526848

14

SUPERVISOR

11

300

17/06/2016

23/04/2018

15/11/2018

100

15

SOCORRISTA

M

300

05/05/2016

29/03/2018

31/10/2018

100

81833

116608

843462

16

SOCORRISTA

H

300

30/05/2018

30/05/2018

31/10/2018

100

81813

1.046_77

540853

17

SOCORRISTA

11

300

08/04/5101 7

01/05/2018

31/10/2018

35

286,35

622133

18

SUPERVlSOR

11

300

15/09/2015

01/05/2018

30/09/2018

100

818,13

101435
108072

19

SOCORRISTA

11

300

27/06/2015

1/06/2018

15/09/2018

100

818013

1.127_29

364489

01/05/2018

31/10/2018

100

81813

95 \30

584077

01/07/2018

31/10/2018

70

57269

921125

378942

20
2]

SOCORRlSTA
SOCORRISTA

M
11

300
300

01/05/2017
11/06/2017

]
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551167

.,

