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AJUNTAME T DE PALMA DE MALLORCA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESPARTICULARS

CONTRACTEDE SERVEIS

SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA7 SOCORRISME, SEGURETAT I

ATENCIO PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE
PALMA

Procediment d'adjudicació: OBERT

Tramitació: ORDINÀRIA t] URGENT

NOUContracte subjecte a regulació harmonitzada: Sl IX

DESCRIPCIÓDEL CONTRACTE
òrgan de contractació: Junta de Govern
Departament () servei d"origen i destinatari de la facturació: ÀREA D’ECOLOGIA,
AGRICULTURA I BENESTAR ANIMAL
Persona Coordinadora Responsable del contracte: Ana de Miguel Sebastian.
Coodinadora municipal de platges
OBJECTE DEL CONTRACTEzPRESTACIODEL SERVEI DE SALVAMENT,
VIGILANCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIO PERSONALITZADA AL
BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA

- CPV (Vocabulari comú de contractes). El mateix per a tots 2 lots

|9l2l3l3l2l0l01017lllllllllllllllll
Serveis de platges
- CPA (Classificació de productes per activitats)

Nomenclaturaprincipal Nomenclatura complementària (si
escau)llllllllllllllllllllllllll
Perfil del contractant: littps://contrataciondclcstado.es/wps/portal/plataforma
littps://www.palma.cat
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUESDEL CONTRACTE

A. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

A.1 Preu del contracte a un tant alçat (preu base de licitació)
Import IVA exclòs: 2.431.105,13 € (4 anualitats)
IVA: 508.642,07 € (4 anualitats)
Total: 2.939.747,20 €

A.2 Altres sistemes de determinació del preu : Els elements del preu s’han calculat d’acord a
l’aproximació econòmica inclosa en l’expedient i d’acord als preus de mercat i la consideració per lots.
Les quanties incloses en aquest quadre A.2. són concordants amb les del quadre A.] ., però referides a una
anualitat
Preu referit a unitat d’execució: No es d’aplicació
Preu referit a unitat de temps: 607.776,28€/any
Altres sistemes:—

Pressupost de despesa màxima
(IVA exclòs):

IVA: 127.160,52 €/any
(transport sanitari lVA exclòs)

IVA:

Total: 734,936,80 €/any Total:

A.3 Lots
Pressupost de despesa màxima de cada lot (IVA
exclòs), en el total de 4 anualitats:
Lot 1: 1.888.022,49€
Lot 2: 543.082,64 €

Pressupost de despesa màxima de
la totalitat dels lots (IVA exclòs):
2.431.105,13 €

IVA lot l: 394.594,72 €
IVA lot 2: 114.047,35 €

IVA dela totalitat dels lots
508.642,07 €

Total lot I: 2.282.ól7,21 €
Total tot 2: 657.129,99 €

Import de la totalitat dels lots:
2.939.747,20 €

A.4 Valor estimat del contracte
2.43l.105,13€

B. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I ANUALITATS

B.1 Distribució per anualitats:
Any Total (IVA inclòs) Partida pressupostària
2019 734_936,80 € 14 17220 22721
2020 734.936,80 € 14 17220 22721
2021 734.936,80 € 1417220 22721
2022 734.936,80 € 14 17220 22721

B.2 Lots

Any Lot 1 Total (IVA inclòs) Partida pressupostària
2019 Lot 1 570_654,30 € 14 17220 22721



Lot l 570.654,30 € 14 17220 22721
Lot l 570.654,30 € 14 17220 22721
Lot l 570.654,30 € 14 17220 22721

Lot 2 Total (IVA inclòs) Partida pressupostària
Lot 2 164.282,50€ 14 17220 22721
Lot 2 164.282,50€ 14 17220 22721
Lot 2 164,282,50€ 14 17220 22721

Lot 2 164.282,50€ 14 17220 22721

Bi3 Finançament conjunt
No procedeix

C. DURADA DEL CONTRACTE.TERMINI D’EXECUCIÓ
Durada del contracte: 2 anualitats (2 temporades de bany), prorrogablcs per dues més.
Termini d’execució total: 4 anualitats (4 temporades de bany), incloses pròirogues
Terminis d’execució parcials: 1 anualitat
Data d’inici del serveizl maig de 2019.

D. ADMISSIÓ DE PRÓRROGADEL CONTRACTE
[] NO
% si
Condicions en què es durà a terme la pròrroga:
Estableita una durada de 2 anys, per les temporades de bany de 2019 i 2020, havem
finalitzat la temporada de servei 2020, i sempre que es dipossi d’infomie favorable de la
coordinadora municipal de platges, es podrà prorrogar anualment, fins un màxim de

dues anualitats més. Es realitzara d’acord a l’establert a l’article 29 de la LCSP. La

duración del contracte, incloses les pròrrogues no podrá excedir de quatre anys,

E. TERMlNl DE GARANTIA
Es ñxa un termini de garantia de sis mesos des de la finalització del mateix.

r. SOLVENCIA

F .] Classificació dels contractistes . Aquest contracte no està subjecte a l’exigència de
classificació.

Grup Subgrup Categoria Tipus d’activitat

F.2 Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera. Art. 87 LCSP 9/2017
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La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar—sepel volum anual
de negocis de licitador, que referit a l'any de de major volum de negocis dels darrers
tres conclosos, haurà de ser, al manco, una vegada i mitja el valor anual mig del
contracte, en cada un dels seus lots, es a dir, igual o superior a:
Per al LOT l: igual o superior a 855.981,45 €
Per al LOT Z: igual o superior a 246.423,75 €
El volum anual de negocis de licitador s’acreditarà mitjançant les seves comptes anuals
aprovades i dipositades en el Registre Mercantil.

F.3 Mitjans d’acreditació de la solvència tecnica. Art. 90 LCSP 9/2017
La solvència tècnica de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant la relació dels
serveis efectuats durant els darrers cinc anys, del mateix tipus que el de l’objecte del
contracte, i l’import anual acumulat en l’any de major execució haurà de ser, com a
minim, igual o superior a 514.455,76 €. (La quantitat que resulti inferior entre el 70%
del valor estimat del contracte i el 70 % del valor de l’anualitat mitja.)

P.4 Mitjans d’acreditació de la solvència d’empreses no espanyoles d’estats membres de
la UE. Art. 78.l LCSP 9/2017
Les mateixes que apareixen especificades en els apartats F.2 i F.3

F.5 Concreció de les condicions de solvència
A més de la solvència, s’exigeix l’adscripció a l’execució del contracte, com a minim,
dels mitjans personals i/o materials següents:
Els especificats en l’apartat 10.5 i els annexos ] (Lot 1) i 2 (Lot 2) del Plec de
Prescripcions tècniques

Especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable
d’executar la restaeió. Art. 7ó.l LCSP 9/2017

gsí
D NO
Compromís de dedicar o d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials indicats. Art. 762 LCSP 9/2017
East
[]No

F.6 Habilitació empresarial o professional exigida. Art. 652 LCSP 9/2017.
— El servei de salvament seleccionat per l’ajuntament ha d’estar inscrit al Registre de
Serveis d’Urgències i Emergències de la Direcció General d’Emergències, segons el que
disposa el Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats aspectes
de la Llei d’ordenació d’emergències a les Illes Balears. A aquests efectes, una vegada
adjudicat el contracte, l’adjudicatària haura d’acreditar davant liAjuntament d’Alcúdia
abans de la seva formalització, haver procedit a efectuar la soltlicitud inscripció en el

registre del servei objecte del present contracte.
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— Als adjudicataris se’ls exigirà l’acrediatació documental de l’establert en el punt 12 del
Plec de prescripcions tècniques, relatiu a les acreditacions de les titulacions del personal
assignat al servei.

ÉG. REVISIÓ DE PREUS
No escau

' |___| Fórmula:
[| Altres:
Sistema d’aplicació:

H. GARANTIES

H.] Garantia provisional: màxim 3 % del pressupost de licitació (IVA exclòs)
Ellinport: Percentatge: 3% del pressupost de licitació
'No escau Justificació: No existeix motivació
d’excepcionalitat o d’interès públic, d’acord amb el que diposa 1’art.106.l

H.2 Garantia delinítiva: 5 % de l’impon d’adjudicació (o del pressupost de licitació
quan la quantia del contracte es determina en funció de preus unitaris; o del preu màxim
fixat, en el cas dels contractes amb preus provisionals) (IVA exclòs)
Forma de prestar la garantia:

En qualsevol de les formes regulades en l’art. 108.1 LCSP 9/2017
|] Mitjançant retenció de preu (art. 1082 LCSP 9/2017 )

|] No escau

H.3 Garantia complementària: màxim 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
NiO

D Si
Percentatge:

]. PRESENTACIÓDE PROPOSICIONS
Lloc: Departament de Contractació. Plaça de Santa Eulàlia, 9, 4t — Palma
Data i hora límit: vegeu anunci de licitació.

Adreça a que es pot anunciar la tramesa per correu de l’oferta:
- Fax: 971728004

J. ADMISSIBILITATDE VARIANTS O MILLORES
Xim
[]sí
Elements i condicions sobre els quals s’accepten:

K. PARÀMETRES OBJECTIUS PER APRECIAR VALORS ANORMALS 0
DESPROPORCIONATS.Art. 149 LCSP 9/2017

ti Art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001.
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L. CIRCUMSTÀNCIES DETERMINANTS DE L’ADJUDICACIÓ EN ELS
CASOS D’IGUALTAT DE PROPOSICIONSArt. 147 LCSP 9/2017
A l’efecte dela solució d’cmpats, la proposta d’adjudicació es farà a favor de

' l’empresari que acrediti la circumstància següent (indicau-ne una o l’ordre de
_ ;:pi'elierència):
“[XJ Nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 % apartat la)

« DEmpreses d’inserció, apartat lb)
DEntitats sense ànim de lucre, apartat Lc)
DEntitats reconegudes com a organitzacions de eomerçjust, apartat l.d)
üEmpreses que afavoreixin la igualdat d’oportunitats entre homes i doncs, apartat l.c)

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Art. 202
LCSP 9/2017
DE CARÀCTERSOCIAL I LINGüÍSTlC (OBLIGATORIES)

Són les següents condicions d’execució:

a) Accessibilitat universal i disseny per a totes les persones

1. S’han de complir les especificacions tècniques de disseny universal per a
totes les persones establertes al RDL l/20l3, de 29 de novembre, Texte
Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva
inclusió social, aixi com el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de
les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis
relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

b) Drets laborals i qualitat en l’ocupació

1. El contractista ha de complir al llarg de tota l’execució contractual totes les
disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria
laboral, de Seguretat Social, i de seguretat i salut en el treball que siguin
aplicables a les persones treballadores vinculades a l"cxecució del contracte.

2. El contractista ha d’assumir durant tota la prestació l’obligació d’aplicar a la
plantilla que executar-à el contracte les condicions laborals establertes pel
darrer conveni collectiu sectorial i territorial vigent en el qual s’enquadra i

desenvolupa la prestació contractual, sense perjudici de millores sobre el que
s’hi disposa. Si no hi ha conveni aplicable el departament responsable del
contracte pot fixar al plec unes condicionis laborals mínimes aplicables.

3. El contractista ha de mantenir la plantilla adscrita a la prestació al llarg de
tota l’execució del contracte. A aquest efecte els licitadors han de manifestar
mitjançant declaració jurada el nombre de persones treballadores que
ocuparan per a l’execució del contracte i la seva jornada laboral expressada
en hores de feina a l’any. Si la plantilla no es homogènia al llarg del



contracte, s’ha de preveure un calendari amb indicació concreta del nombre
de persones i individualitzant la seva jornada anual de treball en hores de
treball per persona, així com les dates d’inici i ti del contracte. Aquesta
clàusula s’ha d’exceptuar si la contractació de treballadores i treballadors per
a l’execució del contracte es de caràcter variable en funció de la ràtio
tluctuant de persones usuàries o beneficiàries de la prestació.

4. Els licitadors han de garantir que l’oferta econòmica ha de ser adequada
perque l’adjudicatari faci front al cost derivat de l’aplicació del conveni
sectorial que correspongui, sense que en cap cas els preus/hora dels salaris
recollits puguin ser inferiors als preus/hora del conveni més els costs de
Seguretat Social.

c) Discapacitat

Les empreses licitadores que comptin amb 50 persones treballadores o mes en el
total de la seva plantilla han d’acreditar que està formada almenys per un 2% de

persones amb discapacitat igual o superior al 33%. Complementàriament o
subsidiària es pot acreditar complint les mesures alternatives previstes en la
legislació vigent.

(i) Igualtat entre dones i homes

1. Les empreses licitadores amb més 250 treballadors/res han d’acreditar el

disseny i l’aplicació efectiva del Pla d’igualtat previst a la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

2. L’empresa contractista ha d’establir mesures que garanteixin la igualtat en
l’accés a l’ocupació, la retribució, la promoció, la formació i la permanència,
aixi com la prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les

persones treballadores adscrites a l’execució del contracte, d’acord amb la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i

homes.

3. A tota la documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb
motiu de l’execució del contracte l’empresa contractista lia d’usar un
llenguatge no sexista, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones 0
estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència
equilibrada, diversitat, coresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de
gènere.

e) Inserció laboral de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral

]. L’empresa adjudicatària lia d’adscriure i contractar per a l’execució del
contracte almenys un 10% de persones amb dificultats d’accés al mercat
laboral.
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2. Complementàriament o subsidiària l’adjudicatari pot acreditar—ne el
compliment mitjançant el compromís de subcontractació amb una empresa
d’inserció, un centre especial d’ocupació 0 una entitat la tinalitat de la qual
sigui la promoció de l’ocupació protegida, per idèntic percentatge respecte
del preu d’adjudicació del contracte.

3. Si hi ha el deure de subrogar el personal o altres circumstàncies que en
iniciar—se l’execució del contracte impedeixen complir el percentatge
assenyalat, l’empresa ha de comprometre’s a contractar aquest perfil de
persones en totes les noves contractacions, baixes i substitucions que
necessiti o es produeixin tins a aconseguir aquest percentatge.

4. S’entén per persones amb dificultats d’accés al mercat laboral les següents:

- persones amb els perfils assenyalats a la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació d’empreses d’inserció

- persones inscrites als programes d’inserció laboral de l’Ajuntament de
Palma, o uns altres semblants

- persones amb dificultats d’accés al mercat laboral, d’acord amb el Reial
decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’ocupació i l’Estratègia espanyola d’activació per a
l’ocupació

Compliment de criteris ètics

Les empreses licitadores es comprometen que si resulten adjudicatàrics aportaran o
fabricaran tots els seus productes o subministraments, i executaran la seva obres o
serveis respectant els drets laborals bàsics al llarg de tota la cadena de producció i

complint estrictament les convencions fonamentals de l’Organització Internacional
de Treball, especialment:

a)
b)

a)

Les convencions 29 i 105, relatives a la supressió del treball forçat.
Les convencions 87 i 98, sobre llibertat sindical, d’associació i negociació
col- lectiva.
La Convenció 100, sobre la igualtat de remuneració entre la mà d’obra
masculina i la mà d’obra femenina per un treball d’igual valor.
La Convenció 111, contra la discriminació en l’accés a ocupació i les condicions
laborals per raons de raça, color, sexe, religió, opinió política, extracció nacional
o origen social.
La Convenció 138, sobre l’abolició de l’explotació i el treball infantil.
La Convenció 1827 sobre la prohibició de les pitjors formes de treball infantil i

de l’acció immediata per a la seva eliminació.

Transparència ijustícia fiscal

Tots els licitadors es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i

transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest
contracte públic han de ser integrament declarats i tributats d’acord amb la
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legislació iiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals
inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCDE o la
Comissió Europea, bé sigui de forma directa 0 a traves d’empreses filials.

li) Criteris lingüístics

1, L’empresa contractista ha d’entregar tota la documentació tècnica requerida per
al compliment del contracte i els treballs que siguin objecte d’aquest almenys en
llengua catalana.

2. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han
utilitzar el català als rètols, les publicacions, els avisos i d’altres comunicacions
de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del
contracte. Si l’Ajuntament lio considera oportú, aplicant les previsions del
Reglament municipal de normalització lingüística, s’hi lia d’afegir el castellà o
altres llengües. A aquest efecte lia d’enviar els textos que s’hagin d’utilitzar
perquè la direcció tècnica del servei els doni la seva conformitat quant al seu
contingut i a l’ús d’una o diverses llengües.

3. En la prestació de serveis, la execució d’obres o la posada a disposició de
subministraments, l’empresa contractista lia d’utilitzar almenys el català en les
actuacions i la documentació dirigides a terceres persones, la retolació, les
comunicacions per megafonia, les instruccions i manuals (l’ús, l’etiquetatge i

l’embalatge dels productes o serveis que produeixen o ofereixen, i les
comunicacions i les notificacions dirigides a persones fisiques o jurídiques
residents a l’àmbit lingüístic català, incloent les factures i altres documents de
tràfic, segons les determinacions del plec de prescripcions tècniques particulars.

4. L’empresa contractista assumeix l’obligació que el personal que s’hagi de
relacionar-se amb el públic tingui un coneixement suficient de català per a dur a
terme en aquesta llengua les tasques d’atenció, informació i comunicació, i

garantir així el dret dels usuaris a ser atesos en aquesta llengua.

5. En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la
Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears,
modificada per la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació dela Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i per la Llei 1/2016, de 3 de febrer , de modificació de la Llei 3/1986, de
29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, i del Reglament de
normalització lingüística de l’Ajuntament de Palma, aprovat pel Ple del 24 de
setembre de 1987 i modificat per acord plenari de 28 de juny de 1990.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARÀCTER
MEDIAMBIENTAL

Les obligacions de caràcter mediambiental tenen, entre d’altres, els següents objectius:
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a) L’estalvi, l’eficiència i les energies renovables.
b) La reducció d’envasaments i cmbalatgcs.
c La reutilització i el reciclat )e dels )roductes utilitzats, i el tractament correcte deEs l

l'CSlCluS amb la pai'tieipaCió de gestors autoritzats.
d) La recollida selectiva de residus.
C) L’ elaboració de plans de treball que continguin aspectes de gestió i control

mediambiental, o de mesurament de l’impacte ambiental.
t La utilització de mit'ans de trans von i/o nia uinaria a em rar en l"cxecució delJ l

contracte amb la menor atectament per al medi ambient.
g) L’ús d’especificacions de productes que garanteixin la incidència nul-la sobre el

medi ambient.
li La formació en matèria mediambiental del )crsonal ocu )at )er l’em Jresa

_ _

l

adjudicatària durant l’execucró del contracte.

1. Atès que les condicions especials d’execució del contracte poden adoptar la forma de
prescripcions tècniques, s’han establert com a condicions especials mediambientals
(l’execució, les detallades en els apartats 103 i lO.4 del Plec de Prescripcions
tècniques.

2. Tots els productes emprats per l’execució de les tasques de neteja i manteniment dels
llocs de socors i casetes d’accessibilitat, segons el que diposa l’apartat 104 dels plecs
de prescripcions tècniques, hauran de ser respectuosos amb el medi ambient i disposar
d’alguna etiqueta o certiticació ecològica oticialment reconeguda (Ecolabel, Àngel Blau,
Cigne Nordic, FSC, etc.).

3. Les empreses licitadores es comprometen que si resulten adjudicatàries, organitzaran i

facilitaran a tots els seus treballadors adscrits al servei un curs 0 una jornada de
conscienciació ambiental d’un mínim de 3 hores de durada, l’objectiu del qual es
transmetre al personal les problemàtiques ambientals més freqüents en el litoral de
Palma i la seva gestió. La data de realització i programa del curs 0 cursos seran
comunicats a la coordinadora municipal de platges, amb una antelació mínima de 10
dies, als efectes de revisió dels continguts i l’adjudicatari haurà d’incorporar els seus
suggeriments. La persona coordinadora de platges podrà assitir al curs als efectes de
supervisió i seguiment de la correcta execució. Entre els continguts mínims, cal
incloure: el paper i la importància de la posidonia, els impactes dels abocaments en la
qualitat de les aigües de bany i en els ecosistemes marins i litorals, incidències
ambientals més comuns en les platges i zones de bany de Palma, el problema de la
proliferació de plàstics en el medi marí i litoral, etc.

N. IMPORT MÀXIM DESPESES DE PUBLICITAT
1.000 €

op A DE TRACTE SUCCESSIU
[___

Sl. Termini de presentac per a l’aprovacio. factures mensuals pels serv s alitats
durant el calendari previst d’execució del servei, fins al límit del preu d’adjudicació del
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contracte. Així mateix la contractista haurà de presentar mensualment davant el/la responsable
del contracte, la relació del personal adscrit al servei en la mensualitat, la relació deles

” variacions del personal, les altes i les baixes, i una còpia dels fulls de nòmina mensual de cada
membre del personal adscrit al servei corresponent al darrer mes que s’hagi abonat, signat

_ respectivament per cada treballador.

[INO

P. PAGAMENT DEL PREU. Art. 198 LCSP 9/2017
Contracte de tracte successiu. D’acord amb el previst en l’apartat 0.

Q. SUBCONTRACTACIÓ. Art. 215 LCSP 9/2017
No es permet

El Es permet en les condicions següents:
D S’exigeix la presentació d’una declaració sobre la part del contracte que el licitador
tingui previst subcontractar en els termes de l’article 215.2.a del LCSP 9/2017
[___] S’exigeix la subcontractació amb empreses especialitzades. Parts del contracte que
s’han de subcontraetar i habilitació professional o classificació exigides:

R. LLOC DE LLIURAMENTO PRESTACIÓ
El lloc de realització del contracte són les platges del terme municipal de Palma a on es
dugui a terme el servei públic de salvament.
D’acord amb el Plans de Salvament actuals, el servei es prestarà a les següents platges:

LOT 1: Platges urbanes de Can Pere Antoní, Ciutat Jardí, Cala Estancia i Platja de
Palma, i en concepte de vigilància propera les zones de bany de platja i passeig des
Molinar, Es Penyó, Cala Gamba, Es Carnatge i Son Caios.

LOT 2: Platja urbana de Cala Major i en concepte de vigilància propera, les zones de
bany de Cala Nova i Roques de Cala Major. S’inclou sota el concepte de vigilància
propera, atès que es tracta d’una zona on es detecta atluència d’usuaris, tot i no tractar—

se d’una zona de bany catalogada, la zona de Punta des Grells.

En tot cas, atesa la naturalesa assistencial del salvament, socorrisme, vigilànica i

seguretat, els servei d’ambós àmbits pot ser requerit en tota situació d’emergència que
es produeixi en el litoral de Palma, i concretament per activació dels procediments
establerts per la Direcció General d’Emergències i el SEIBl 12.

S. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE NO
INCLOSES EN L’ART. 192 LCSP 9/2017
En cas d’incompliment de terminis parcials: No es procedent
En cas d’incompliment del termini total: No es procedent
En cas d’incompliment () compliment defectuós de la prestació: una penalitat superior a
un 0,5% de l’import del contracte i fins a un màxim del 5% de l’import del contracte
En cas que l’incompliment afecti característiques tingudes en compte per definir els

11



criteris d’adjudicació (art. 1456): una penalitat superior a un 1% de l’import del
contracte i lllIS a un màxim del 5% de l’import del contracte
En cas d’incompliment de compromisos o de condicions especials d’execució del
contracte (art. 129): : una penalitat superior a un 1% de l’import del contracte i fins a un
màxim del 5% de l’import del contracte

Per tal de determinar l 'import de la penalitat a imposar s ’atendrà « les següents
circumstàncies relatives a l incompliment o incompliment defectuós del servei: la
intencionalitat; la pertorbació causada al servei;la durada de la pertorbació al llarg del
temps, la magnitud del incompliment (relatiu al nombre de efectius destinats al servei
amb irregularitat () bé al temps de durada de la incidpeneia), l'import dels danys
produïts a l ’Ajuntament 0 als usuaris del servei o a tercers en general, la quantitat
d ’usuaris 0 tercers que n 'ltagin estat afectats i la reiteració en la comissió
d incompliments o eompliments defectuosos.
Altres:

T. MODIFICACIÓDEL CONTRACTE
No es preveu

U. RESOLUCIÓDEL CONTRACTE
Causes especials de resolució del contracte:
Les establertes a l’article 294, lletres c), d) i f) de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Les previstes com a obligacions contractuals essencials del contracte en aquest Plec,
específicament les previstes a l’apartat 6 i lO.l del Plec de prescripcions tècniques
lncomplimcnts de la prestació que n’afectin característiques que s’hagin tingut en
compte per definir els criteris d’adjudicació, als quals s’atribueix caràcter d’obli gació
contractual essencial als efectes de l’art. 211 (art. 145 LCSP 9/2017):
a) El compliment del manteniment de les condicions de l’oferta de l’adjudicatària en
relació als salaris del personal i al foment de la contractació femenina, i de les millores
ofertes. d)
b) La deguda inscripció de l’activitat i el seu manteniment al Registre de Serveis
d’Urgències i Emergències de la Direcció General d’Emergències, segons el que disposa
el Decret 8/2004, de 23 de gener, amb subjecció a l’establert en el present plec, al plec
tècnic i a l’oferta de l’adjudicatària.
lncompliments parcials que poden suposar causa de resolució del contracte: No
procedeix.

V. TERMINI ESPECIAL DE RECEPCIÓ.

w. NOTIFICACIÓ ELECTRÓNICA

.si[]Nó
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X. ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL.
Assegurança d’indemnització per responsabilitat civil i per riscos professionals per un

'“
, import mínim de 600.000 € i que així mateix garanteixi un capital mínim per Víctima de
150000 €, 0 compromís de la seva subscripció abans de l’adjudicació del contracte.

_

“S’haurà d'acreditar el manteniment de dita condició durant tota la vigència del contracte
imitjancant l'aportació dels corresponents justificants de pagament davant el responsable
del contracte.

Y. INFORMACIÓDE CARÀCTERCONFIDENCIAL

Z. OBSERVACIONS. ()BLIGATORIETAT PRESENTACIÓDEUC.

Per acord de la Junta de Goven de 6 de juny de 2018 s’ha declarat d’aplicació general i
obligatòria per a totes les licitacions que celebri l’Ajuntament de Palma la substitució de
la documentació administrativa acreditativa dels requisits previs, per una declaració
responsable ajustada al DEUC, document europeu únic de contractació, que haurà
d'estar signada i amb la corresponent identificació, en què el licitador posi de manifest
el següent:

lr Que la societat està vàlidamcnt constituïda i que d'acord amb el seu objecte social pot
presentar-se a la licitació, així com que el signant de la declaració ostenta la deguda
representació per a la presentació de la proposició i d'aquella.

2n Que compta amb la corresponent classificació, si escau, o que compleix els requisits
de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les condicions que
estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu
únic de contractació a que es refereix l'article següent.

3r Que no està sotmesa a cap prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com
a conseqüència de l'aplicació de l'article 71 .3 dela LCSP.

4t La designació d'una adreça de correu electrònic en que efectuar les notiñcacions.

Sè En el cas de sol-licituds de participació en els procediments restringit, de licitació
amb negociació, en el diàleg competitiu i en el d'associació per a la innovació, es posarà
de manifest addicionalment que es compleix amb els requisits objectius de solvència
establerts al plec.

óè En els casos en que l'empresari recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses,
cadascuna d'elles també haurà de presentar una declaració responsable en la qual ñguri
la informació pertinent per a aquests casos.

76: En tots els supòsits en que en el procediment s'exigeixi la constitució de garantia
provisional, s'aportarà el document acreditatiu d'haver-la constituït.

8è En tots els supòsits en que diversos empresaris concorrin agrupats en una unió
temporal, s'aportarà una declaració responsable per cada empresa participant a més del
compromís de constituir la unió temporal per part dels empresaris que siguin part de la
mateixa.
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% A mes de la declaració responsable a què es refereix la lletra a) anterior, les empreses
estrangeres, en els casos en que el contracte s'hagi d'executar a Espanya, hauran
d'aportar una declaració de submis. ó a la jurisdicció delsjutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin
sorgir (lel contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
correspongui al licitador“.

10e Quan el plec prevegi la divisió en lots de l'objecte del contracte, si els requisits de
solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits variaran d'un lot a un
altre, s'aportarà una declaració responsable per cada lot o grup de lots a que es apliquin
els mateixos requisits de solvència.

llè Per el cas que el licitador presenti la documentació acreditativa dels requisits
anteriors, serà requerit per un termini de tres dies perquè presenti la declaració
responsable ajustada al DEUC document europeu únic de contractació. Una vegada
presentada dita declaració responsable, li serà retornada la documentació presentada, en
cas d’incompliment del requeriment sera exclòs de la licitació
126: Per poder emplenar l'Annex referit a la declaració responsable mitjançant el model
normalitzat Document Unic Europeu de Contractació (DEUC) haurà de seguir els
següents passos:

]. Obrir el següent link: https://ec.europa.eu/growtli/toolsdatabascs/ESPD

2. Seleccionar l'idioma "espanyol".

3. Seleccionar l'opció "sóc un operador econòmic".

4. Seleccionar l'opció "importar un DEUC".

5. Carregar el Iitxer DEUC.xml que prèviament s'ha descarregat al seu equip (pas l).

6. Seleccioneu el país i pitgi "següent".

7. Emplenar els apartats del DEUC corresponents.

8. linprimir i signar el document.
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QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

A. CRYPERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris que serveixen de base per a l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent
d’importància d’acord amb la ponderació següent, són:

Criteri Panderacín'
EVALUABLES MITJANCANTFÓRMULES, XIFRESO PERCENTATGES
Valor fins a un máxim de 100 punts (100%).

i 1. Oferta econòmica Valor fins a un màxim de 57 punts (57%)
l

IP = M x((PL-l>o)/(PL-Pm))

(! UDOSÍ COnll'ÉlClC'OfCl'lil (]UC C

Puntuació oferta: 5l x ---
(pr “» oterta minima)

P : Puntuació de l'oferta
M = Puntuació màxima
l’L ; linport de la licitació
l’o 1 Import de liofcrla a valorar
i’m : lmport de l'oferta més econòmica

2. Criteris de caire social Valor fins a 32 punts (32%)

2.1 MILLORES LABORALS ISALARIALS. FINS 29 PUNTS. Es valorarà com a millora de les
condicions salarials del personal adscrit a l’execució del contracte, les propostes concretes i

detallades sobre condicions laborals i salarials que millorin els costos d’empresa que s’han
considerat en el càlcul del costos del servei.

Els costs salarials estimats de les persones destinades a l'execució del contracte, detallats per
categoria professional d'acord amb l'aproximació econòmica, són els següents:
Salari brut mensual paga extraordinària inclosa (referit a una jornada de treball anual de 1752 hores):

Responsable de l’empresa (RESEM): 2.133,82 euros/mes. (PBLrs)
Supervisors de platja i patrons: 1.957,80 euros/mes (PBLsuptr)
Socorristes: 1.804,09 euros/mes (PBLs)
Aquest car! de personal .; ’hu tengui en consideració als efectes de càlcul (lel preu base de licitació.

Es valorarà amb un màxim de 29 punts, i s’atorgarà la màxima puntuació a les ofertes que superin en
un 5 % en cada categoria els salaris indicats per a cada categoria professional considerats en lestudi
econòmic i que apareixen detallats anteriorment, i les que ofereixen un preu inferior a Vindicat, es
ponderaran de forma decreixent i proporcional a l'oferta realitzada, fins al límit del 10% de rebaixa
respecte els salaris indicats per a cada categoria segons el quadre anterior. Obtindran en tot cas 0
punts les proposicions que ofereixin una rebaixa dels salaris igual o major al 10% respecte dels
valors indicats anteriorment en aquest apartat. Els licitadors que ofereixen salaris superiors als
indicats anteriorment més l’increment del S% esmentat, obtindran només la màxima puntuació
prevista.
S“ap1icara la següent fórmula matemàtica, discriminada per LOTS, atesa la diferents dotació de
personal assignat:
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Per al LOT l:

PMS:29’“( 1 oou SV“[(((Ofos/Pble)-0’85)37'460%)+(((OfxSuptr/l’blSuptr)»
esse 1 3,690%)+(((orxs/PBis)-0’85)r7s,849%)]

.l’er al LOT 2:

PMSá29’k( 1 OO/l 5)’"'[(((0fos/Pble)-O’85)’“22’8ll%)+(((Ot"xs/l’BlS)—0"85)’“77,179%)]

A on:
,_
V-Pins = Puntuació Obtinguda millora salarial.

'
limax = 29

_ actor de correcció = 100/15
Ofxrs : Salari brut mensual categoria Responsable Ofert pel I_icitador que es valora.
Ofxsuptr: Salari brut mensual categoria Supervisors i patrons ofert pel licitador que es valora.
()fxs: Salari brut mensual categoria Socon'ista ofeit pel licitador.
PBLrs, l’BLsuptr, PBLs= Salari brut mensual de les respectives categories de treballadors indicat en
aquest quadre. Signes: ("“= multiplicació; /:divisió; +=suma; » = resta)

A més s”aplicaran igualment els següents factors (le correcció:
Si ((Oi'xrs / PBLrs) — 0,85) > 0,15 el seu valor sempre serà 0,15
Si ((Ofxrs / PBLrs) 7 0,85) ( 0 el seu valor sempre serà 0.
Si ((Ofxsuptr/PBLsuptr) — 0,85) > 0,15 el seu valor sempre serà 0,15.
Si ((Ofxsuptr/ l’BLsuptr) — 0,85) ( 0 el seu valor sempre serà 0. Si ((Ol'ïxs / PBlls) — 0,85) > 0,15 el
seu valor sempre serà 0,15. Si ((OFxs / PBLs) _ 0,85) ( 0 el seu valor sempre serà 0.
En els resultats de les divisions anteriors, només es tindrà en compte tins al 4t decimal.

2.2. IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTREHOMES I DONES.FINS 3 PUNTS

Pel compromís de contractar un percentatge de dones igual o superior al 50% en la plantilla, que
executarà el contracte, en cada una de les seves anualitat i mantenint la proporció durant tota la

temporada de servei: 1 punt,
Pel compromís de contractar un percentatge de dones igual o superior al 50% en els llocs de direcció
o responsabilitat (coordinador/ del servei i supervisor/a de platja), que executarà el contracte, en cada
una de les seves anualitat i mantenint la situació durant tota la temporada de servei:

2 punts

3. Criteris qualitatius: millores del servei (Criteris objectius subjectes a fórmula
matemàtica o assignació objectiva de puntuació).Millores relatives a l’aportació de
mitjans materials complementaris proposats pels licitadors que faciliten la prestació del servei
objecte (lel contracte i que reverteixen en una major qualitat del mateix

Fins a un màxim de 11 punts

Les següents millores es valoren de forma objectiva mitjançant la subscripció pels licitadors dels
corresponents compromisos d’aportació, sense cap cost per l’Administració. Si es subscriu el

compromís per a cada subapartat, es valora la millora En cas de no oferir millora, es puntua 0 per al
subapartat. El compromís s’entén referit a l’adscripció al servei de forma permanent i exclusiva
durant tota la durcla del contracte:

a) Aportació al servei de DEAs Suplementaris : Fins a un màxim de 1 punt
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Es puntuarà la millora a raó (l’O,25 punts per cada DEA suplementari que els lieitadores ofereixin
; respecte dels mínims obligatoris fixats al PPT, fins a un màxim de 4 DEA suplementaris.

- LO'l' 2
puntuarà la millora a raó d’un punt per un DEA suplementari que els lieitadores ofereixin respecte

_

%dcls mínims obligatoris lixats al PP'f, íins a un màxim de l DEA suplementari.

l)) Aportació al servei del compromísde aportació o substitució de torre de vigilància
Fins a un màxim de 7,50 punts

LO'l" 1

Es puntuarà la millora a raó de 2,50 punts per cada torre suplementària (subministrament i

instal lació) que els lieitadores ofereixin respecte dels mínims obligatoris fixats al PPT, fins a un
màxim de 3 torres de vigilància. Les torres seran subministrades en cas que sigui requerida la seva
instaltlaeió per part de la Direcció General d’Emergències als serveis municipals, en cas de que les
torres existents es vegin inutilitzadcs o destruïdes per temporal i a requeriment motivat de la

coordinació municipal de platges.
LOT 2
Es puntuarà la millora a raó de 7,50 punts per la torre suplementària (subministrament i

installlacio) que els lieitadores ofereixin respecte del mínims obligatori fixat al PPT (l torre en la

Platja de Cala Major), fins a un màxim de l torre de vigilància. La torre serà subministrada en cas
que sigui requerida la seva instal- lació per part de la Direcció General d“i“zmergències als serveis
municipals, en cas de que les torres existents es vegin inutilitzades o destruïdes per temporal i a
requeriment motivat de la coordinació municipal de platges,

c) Aportació al servei d’un vehicle de rescat suplementari als detallats en el PPT (proveïment i
manteniment al lllarg de tota la durada del servei)

Fins a un màxim de 2,50 punts
Detall de la puntuació:
LO'l“ 1

Aportació d’ una embarcació semirrigida de salvament , complementaria a la detallada en els
PPT, i d’una antiguitat no superior a tres anys, i totes le despesses associades al seu manteniment
(sense cap cost per l’Administració)

2,0 punts

Aportació d’ una moto aquàtica, complementària a la detallada en els PPT, i d’una antiguitat no
superior a tres anys, (sense cap cost per l’Administració)

0,5 punt

LOT 2
Aportació d’ un vehicle de transport terrestre (turisme 0 furgoneta), complementari als vehicles
detallats en els PPT, i d’una antiguitat no superior a tres anys, i totes le despesses associades al seu
manteniment (sense cap cost per l’Administració)

2,50 punts

B. FORMA D’AVALUAR LES PROPOSICIONS
Les fórmules per valorar les proposicions o la manera en què es valoren respecte dels criteris
d’adjudicació és la següent:
Apareix detallat en l’apartat de criteris d’adjudicació
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C. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS
ml
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

La documentació relativa als criteris d’adjudicació que s’ha de presentar és la següent
(s’indica també el sobre en què s’ha d“inelourc)1

v , Sobre
Documentacm ,nuni.

1_ En els termes de l’apartat A.1 anterior, aplicant la fòrmula detallada C
2_ En els termes de l’apartat A_2. anterior) aplicant la fòrmula detallada i

assignat el valor de puntuació segons el compromis presentat. C
3. La presentació del compromís concret es puntua amb la puntuació detallada C

D. PROCEDIMENTAMB FASES No procedeix
Fase Criteri d’adjudicació Llindar mínim

E. ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
No

F. COMITE D’EXPERTS
No
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