
  

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DELS 
SERVEIS  DE  SOCORRISTES  I  MONITORS  D’ACTIVITATS  AQUÀTIQUES  I 
TERRESTRES DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE BADIA 
DEL VALLÈS.

1.  OBJECTE I FINALITATS.
Els  serveis  que  es  contracten  per  cobrir  les  necessitats  del  programa  municipal 
d’esports de Badia del Vallès pel que fa a monitors d’activitats aquàtiques i terrestres i 
socorristes son els següents:

- cursets de natació
- servei de socorrisme
- activitats terrestres i aiguagim
- sala de musculació

Mitjançant aquest contracte l’Ajuntament vol promouré, a més dels principis i valors 
inherents a l’esport, la seva vesant dins l’acció social integral adreçada a la millora de 
qüestions,  entre  d’altres,  com  a  la  perspectiva  de  gènere,  el  treball  amb  infants, 
adolescents, famílies, gent gran, diversitat cultural i funcional.

2. PREU I QÜESTIONS ECONÒMIQUES
El  pressupost  total  i  net  de  licitació,  com  marca  la  clàusula  núm.  4  del  plec  de 
clàusules administratives,  ascendeix a la quantia anual neta de 244.563,55 euros, i  
l'Impost  sobre  el  Valor  Afegit  aplicable,  al  tipus del  21 per  cent,  a  la  quantitat  de 
51.358,34 euros. Aquest preu s'ha determinat en atenció a les hores programades dels 
diferents serveis que es descriuen a la clàusula següent.

3. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 

3.1. CURSETS DE NATACIÓ:
Els  horaris  i  l'oferta  concreta  d'activitats  serà  marcada  pel  servei  d'esports  de 
l'Ajuntament i es consensuarà amb l'entitat adjudicatària per assegurar la adequació 
pressupostària. Els grups estaran dividits per  edats i seran trimestrals.

A. Natació.-  Segons les edats,  el monitor tindrà al seu càrrec des de 7 fins a 15 
infants per curset segons l'edat.  Aquesta ràtio ens dona una millor qualitat i seguretat. 

Els grups dels cursets estan dividits per edats :
 Nens/es de 2 a 3 anys
 Nens/es de 3 a 5 anys
 Nens/es de 6 a 9 anys
 Nens/es de 10 a 13 anys
 Nens/es de 14 a 18 anys
 Natació per adults
 Natació en horari escolar:  Durada d’octubre  a maig
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Durant el curs escolar, les escoles de primària del municipi tenen inclòs dins del seu 
programa  d’activitats  esportives  un  curset  de  natació  amb  un  total  de  8  classes 
setmanals (2 per centre educatiu). 

-  Cursos  intensius:  durant  l'estiu  es  faran  cursos  intensius  de  natació  que  es 
programaran amb el servei d’esports

- Altres activitats aquàtiques: Cursos trimestrals de sincronitzada. Cada grup estarà 
format per un màxim de 12 infants.  L’activitat  es programarà conjuntament amb el 
servei d’esports i es tindrà en compte la disponibilitat horària de la piscina.

B. Natació    per   nadons.-  Cursos trimestrals. Cada grups de nadons es dividiran en 
nadons de 6 a 12 mesos i nadons de 12 a 24 mesos.
Aquest nens/es faran l’activitat amb el pare o mare, el tracte amb ells és diferent. Cada 
monitor pot atendre fins a un màxim de 10 infants per curset.

C.  Activitats  per  a  persones  amb  diversitat  funcional.- Cursos  trimestrals.  Els 
cursets es dividiran segons el grau de dependència de les persones que assisteixin al 
curset. Aquesta dependència també marcarà el número de participants de cada grup.

D. Altres activitats aquàtiques.-:  Cursos trimestrals de  sincronitzada.  Cada grup 
estarà format per un màxim de 12 infants. L’activitat es programarà conjuntament amb 
el servei d’esports i es tindrà en compte la disponibilitat horària de la piscina.

El preu màxim que l’empresa adjudicatària podrà imputar  a les activitats de 
natació serà  15 €/h  excepte la natació per a nadons, que podrà tenir un preu 
màxim de 23€/h, la natació sincronitzada i les activitats adreçades a persones 
amb diversitat funcional  podran tenir un preu màxim de 23€/h.

En les activitats de natació   s'impartiran un total 2.725,13hores anuals.

Actualment estan destinades 251,55hores anuals a les modalitats de natació 
sincronitzada,  natació  per  a  nadons  i  natació  per  persones  amb  diversitat 
funcional. La resta estan destinades a les activitats de natació.

Els preus són 42.889,35€ sense  IVA. S'haurà d'aplicar el 21%.

3.2. SERVEI DE SOCORRISTES.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec del servei de socorristes de la piscina 
coberta del Complex Esportiu Municipal. 

El  servei  que cal  cobrir  és anual,  excepte el  mes d’agost,  i  funciona tots els dies 
excepte estius, amb el següent horari:

Horari de dilluns a divendres:
-De 7.30 a 21:30 hores.

Horari de dissabtes:
-De 09.00 a 19.00 hores.
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Horari de diumenges:
-De 10.00 a 14.00 hores.

El  preu  màxim  que  l’empresa  adjudicatària  podrà  imputar  al  servei  de 
socorristes de la piscina de les instal·lacions esportives municipals serà 15 €/h 

Aquest servei portarà   un total de 3.973,2 hores anuals.

Els preus són 59.598€ sense IVA. S'haurà d'aplicar el 21%

3.3. AIGUAGIM , ACTIVITATS TERRESTRES i AERÒBIC INFANTIL
Els horaris  de les activitats  seran marcats pel  servei  d'esports  de l'Ajuntament  de 
Badia del Vallès. L'oferta concreta d'activitats serà marcada pel servei d'esports de 
l'Ajuntament i es consensuarà amb l'entitat adjudicatària per assegurar la adequació 
pressupostària.

Les activitats a realitzar seran:

A. AIGUAGIM.- 
Cursos distribuïts en grups de 15 places amb un monitor per grup. 

B.  ACTIVITATS  TERRESTRES  - (TBC,  GAC,  Spinning,  Zumba,  Just  Pump, 
Pilates , Ioga, kick power,....- 
Cursos distribuïts en grups de 25 places amb un monitor per grup. 

C. AERÒBIC INFANTIL -
Cursos distribuïts en grups de 12 places amb un monitor per grup. 

El  preu  màxim  que  l’empresa  adjudicatària  podrà  imputar  a  les  activitats 
terrestres, aeròbic infantil i l'aiguagim serà de 23 €/h.

En les activitats terrestres, aiguagim i aeròbic infantil   s'impartiran un total de 
2.259,65 hores anuals.

Els preus són 51.971,95€ sense IVA. S'haurà d'aplicar el 21%

Aqua Gym, Just Pump, Tono, GAC,TBC, Zumba, Kick power, Hard Training,  
Aeròbic infantil, pilates, ioga, spinning

23 
€/h.

3.4.  SERVEI DE MONITORATGE DE SALA DE MUSCULACIÓ:
L’horari de la sala de musculació  és el següent:

Horari de dilluns a divendres:
-De 07.30 a 9.30 h.
-De 10.30 a 22 h.

Horari de dissabte:
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-De 09.00 a 19 h.

Horari de diumenge:
-De 10.00 a 14.00 h.

El  preu  màxim  que  l’empresa  adjudicatària  podrà  imputar  per  al  servei  de 
monitoratge de la sala de musculació serà de 15 €/h.

Aquest servei portà un total de 4.014,95 hores anuals.

Els preus són 60.224,25€ sense  IVA. S'haurà d'aplicar el 21%

3.5. PISCINA D’ESTIU. 
L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec dels serveis de socorrisme,  i haurà de 
contractar com a mínim, per a tot l’horari, tres socorristes.
L’horari de la piscina descoberta és el següent:

De dilluns a diumenge:

D' 11.00 h a 19.00 hores, del 25 de juny fins el 15 de setembre.

La piscina descoberta és un espai únicament recreatiu. 

El  preu  màxim  que  l’empresa  adjudicatària  podrà  imputar  pels  serveis  de  la 
piscina d’estiu serà de 15 €/h  

Aquest servei portarà un total de 1992 hores (comptabilitzant els 3 socorristes)

Els preus són 29.880€ sense IVA. S'haurà d'aplicar el 21%

Socorristes (3) 29.880€

4. RECURSOS HUMANS I RELACIONS LABORALS
La responsabilitat del contractista en aquesta matèria és única i exclusiva. A més del 
règim  i  condicions  derivats  dels  Plecs  de  clàusules  administratives  particulars,  es 
disposen les següents especialitats:

4.1 Tasques dels professionals.
Socorristes.
La  tasca  del/la  socorrista/es  és  vigilar  i  atendre  a  les  persones que practiquen la 
natació lliure i és el/la responsable de:

 Fer complir a les persones usuàries les normes necessàries que tothom ha de 
tenir en compte a l’hora de practicar la natació: dutxar-se, utilitzar el barret, 
respectar els carrils destinats a cursets, no molestar els altres banyistes, no 
utilitzar sabates de carrer, etc.
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 Confeccionar un “menú” per a les persones usuàries que ho desitgin.  El menú 
ha de contenir vàries opcions adaptant-se a les condicions físiques i demandes 
de cada persona.

 Controlar la farmaciola de la instal·lació esportiva.
 Vetllar   per   la   seguretat   i   higiene  dels   banyistes  de  la   piscina.   Es 

prohibirà rotundament qualsevol activitat que transgredeixi les normes de 
seguretat i higiene fixades en la normativa d’ús de les instal·lacions.

 Realització  de  les  primeres  cures,  i  en  cas necessari,  avisar  els  serveis 
d’urgència.

 Lliurar, controlar i recollir el material que és a disposició del públic de bany 
lliure, tant en jornada laboral com en les jornades de recreació. Vetllar per la 
seva bona utilització, i  l e s  b o n e s  condicions d’ordre i ús de  la sala del 
material.

 Assenyalar   quins   són   els   carrers   de   bany   lliure   i   els   de   curset 
mitjançant   els  elements senyalitzadors existents. Prèviament hauran de 
consultar a l’equip de monitors quins carrers utilitzaran per a desenvolupar les 
seves sessions.

 Informar l e s  p e r s o n e s  u s u à r i e s  de les normes d’ús de les piscines, 
activitats que es puguin desenvolupar, etc.

 Col·laborar  estretament  amb els monitors/es de natació pel  que fa  a  ajudar 
a  dutxar i n f a n t s , organitzar els grups, etc.

 Instal·lació, retirada i arranjament de les sureres de les piscines.
 Altres  activitats  que  la  direcció  de  les  instal·lacions  cregui  convenients 

com  a necessitats puntuals.

Monitors/es d’activitats aquàtiques i terrestres:

 Es faran responsables del grup (infants)  des que el recullen a la sortida dels 
vestidors, durant l’activitat, i fins arribar de nou als vestidors

 Organitzaran els grups i les sessions
 S’encarregaran d’informar  a  les  famílies  i  a  les  persones  usuàries, de  la 

metodo log ia  de  t reba l l  de  l ’ac t i v i ta t .  
 Rebran  i  veh i cu la ran  les  sugger iments  de  les  persones 

usuà r ies .
 Portaran el control de l’assistència diària dels cursos, faran els informes de 

pas de nivell i els lliuraran a les persones usuàries.
 Recolliran i tindran cura del material utilitzat.

Monitors/es de la sala de musculació:

 Vigilar i atendre a les persones que utilitzen la sala.
 Fer complir a les persones usuàries la normativa de la sala. 
 Vigilar que cap persona usuària prengui mal.  En cas d’accident o indisposició 

d’una persona, atendre-la i fer-li les primeres cures si fos necessari.
 Dissenyar  una  rutina  d’entrenament  per  a  les  persones  usuàries  que  la 

demanin. Aquestes rutines aniran determinades pel tipus de treball i d'intensitat 
que la  persona usuària vulgui  realitzar  i  que el  monitor/a consideri  que és 
l'adequat per a la persona.  
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 Controlar l'accés a la sala de musculació i resolució dels diferents  problemes 
i/o conflictes que es puguin produir entre els usuaris/es. 

4.2 Titulacions requerides 

Socorrista: 
-  Títol de tècnic en salvament aquàtic degudament actualitzat (Real  Federació 
Espanyola de Salvament i Socorrisme i/o Creu Roja)
- i llicència de us del DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) degudament actualitzada.

Monitor de la sala de Musculació:
- Títol de monitor de musculació
- o títol de grau superior en animació d’activitats físic-esportives o llicenciatura en CAFE 
(Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ).
- i llicència de us del DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) degudament actualitzada.

Monitor d’activitats aquàtiques:
- Títol de monitor de natació de la RFEN (Real Federació Espanyola de Natació).
- o títol de grau superior en animació d’activitats físic-esportives o llicenciatura en CAFE 
(Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ).

Monitor d’activitats terrestre: 
- Grau  superior  en  animació  d’activitats  f í s i c -espo r t i ves  o  tècnic  en  activitats 
físic-espo r t i ves  en  e l  med i  na tu ra l .
-  o  tècnic  d'esport  base  o  titulacions  específiques  de  les  modalitats  a  impartir 
(monitor/a aeròbic, monitor/a d'spinning,..)
- o llicenciatura en CAFE (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ).

4.3. Coordinador d’activitats 
Per tal de coordinar el conjunt de les activitats, l’adjudicatari del servei nomenarà un 
coordinador d’activitats  que s’encarregarà de:

 Distribuir les persones inscri tes  en  les activitats aquàtiques en els grups 
pertinents per edats i/o  nivells d’autonomia en el medi aquàtic; així com 
assignació dels monitors.

 Distribuir les persones inscrites a les diverses activitats terrestres.
 Presentar a direcció del servei d’esports l’organigrama de monitors així com 

l’assignació de monitors als diferents grups d’activitats, i tenir aquest document 
degudament actualitzat. En el supòsit  de qualsevol modificació, caldrà una 
comunicació prèvia.

 Informar a la direcció i famílies del sistema metodològic emprat a les activitats 
infantils.

 Atendre les queixes i/o suggeriments en relació a l’activitat i com fer-les arribar 
a la direcció.

 Preparació de la programació 
 Informar els monitors/es del les directrius marcades des de  la direcció.
 Vetllar pel compliment de les funcions atribuïdes als monitors/es
 Assegurar les substitucions pertinents quan manqui algun monitor/a. 
 Control del material auxiliar docent per fer les classes.
 Preveure la necessitat de material i fer la proposta de compra a la direcció.
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 Presentar  a  direcció  un  informe  mensualment  i  una  estadística  anual  que 
reflecteixi l'aforament mitjana de cada activitat dirigida, dels cursets de natació i 
l'aforament  mitjana,  horari  i  diari  a  la  piscina  i  a  la  sala  de  musculació.  El 
coordinador haurà de respondre a  les demandes informatives més específiques 
que pugui demanar la direcció (sexe, edat, tipus d’ús...)

El coordinador mantindrà una reunió mensual amb la direcció de les instal·lacions per 
a la valoració del funcionament en general de la programació i una reunió trimestral 
amb la mateixa direcció de les instal·lacions  i el responsable de l’adjudicatari per 
establir les estratègies de la programació esportiva.

El coordinador podrà proposar a la direcció del servei de noves activitats, ajustaments 
o mesures que ajudin al millor funcionament del servei.

5. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS A PRESENTAR
Les proposicions a presentar s’articularan segons la clàusula setena dels Plecs de 
Clàusules  Administratives  Particulars.  Pel  que  fa  al  sobre  B,  l’adjudicatari  haurà 
d’incloure  un Projecte  Tècnic   que haurà  de contenir,  com a mínim,  els  següents 
apartats:

a) Recursos i mitjans personals

S’inclouran  aquí  aspectes  relatius  al  personal  adscrit  a  la  prestació  dels  serveis 
(currículums i  titulacions; plans de formació i reciclatge; sistemes i temps de provisió 
de baixes i substitucions,...) 

b) Metodologia i pla de treball

Metodologia   i  accions  tenint  en  compte  el  territori  i  les  característiques  de  les 
persones usuàries, amb la incorporació d’aspectes socials com a la perspectiva de 
gènere,  el  treball  específic  amb infants,  adolescents,  famílies,  gent  gran,  diversitat 
cultural i diversitat funcional.

Relació del conjunt de mitjans ( personals, materials i tècnics) que es disposaran per a 
la prestació dels serveis i els sistemes de planificació i prestació d’aquests.

Determinació dels sistemes de coordinació dels serveis, tant  interna de l’empresa, 
com  de  coordinació  i  informació  amb  l’Ajuntament.  Amb  especial  atenció  a  la 
informatització del serveis i la transmissió de dades.

c) Millores d'accions i activitats sense cost addicional per a l’Ajuntament, relatives a:

Accions sobre els col·lectius descrits (infants, adolescents, famílies, mastersclas...)

Sistemes de gestió de conflictes  entre les persones usuàries, monitors o qualsevol 
altres situació que pugui aparèixer per diversos conflictes provocats per actes incívics.

Disponibilitats  horàries  addicionals  per  atendre  prestacions  majors  demandes  o 
prestacions especials no programades inicialment.
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6  .  DRETS  I  OBLIGACIONS  DEL CONTRACTISTA I  CONDICIONS  ESPECIALS 
D'EXECUCIÓ.

1. Són drets del contractista:

a) Fer servir, si s’escau, els béns de domini públic necessaris per a la prestació 
del servei.

b) Percebre les retribucions corresponents per la prestació del servei.

c) Tenir les garanties i condicions adequades per a la correcta execució del 
servei,  fins  i  tot  en  el  supòsit  de  modificacions  del  servei  imposades  per 
necessitats públiques que augmentin les despeses o disminueixin la retribució.

d) Aquells d’altres que derivin de la relació contractual o la legislació aplicable.

2. Són obligacions del contractista:

2.1 Relatives a l’execució del contracte:

a) Prestar el servei objecte del contracte a partir de la seva signatura, d’acord 
amb les previsions establertes en aquest plec, així com en el de prescripcions 
tècniques, o que en resultin de la oferta adjudicada.

b) Responsabilitzar-se de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les  prestacions  i  serveis  realitzats,  així  com de  les  conseqüències  que  es 
dedueixin per l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

c) Executar el contracte al seu risc i ventura, assumint la responsabilitat civil en 
front de tercers pels danys que puguin derivar-se de la prestació del servei, a 
excepció  dels  que  procedeixin  d’actes  realitzats  en  compliment  d’ordres 
imposades per l’Ajuntament.

d)  Designar  una  persona  responsable  de  la  bona  marxa  dels  treballs  i  el 
comportament del personal; també ha de fer d’enllaç amb els corresponents 
serveis municipals i el responsable del contracte.

e) Subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil d’import mínim 
de  300.000  euros  que  cobreixi  qualsevol  tipus  de  contingència  que  pugui 
derivar-se  de  la  prestació  del  servei  i  possibles  indemnitzacions  a  tercers, 
d’acord amb l’article 305 del TRLCSP, la qual haurà de mantenir vigent durant 
l’execució del contracte i el període de garantia establert. 

f)  Fer  una  correcta  gestió  ambiental  del  seu  servei,  prenent  les  mesures 
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara 
els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els 
embalatges  i  altres  mesures  que  siguin  adients  a  l’objecte  del  contracte) 
d’acord amb la legislació vigent.

2.2 Relatives a la confidencialitat i la protecció de dades personal:
Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i 
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que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement 
amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot 
cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. Als efectes de l’esmentada normativa, el contractista 
tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les 
instruccions municipals  en matèria  de mesures de seguretat.  A aquests  efectes,  a 
banda de les prescripcions establertes,  en el  seu cas,  en el  Plec de prescripcions 
tècniques particulars, l’adjudicatari també haurà de:

a) Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui 
accés  o  hagi  elaborat  per  raó  de  l’execució  del  contracte  i,  a  tal  efecte, 
l’adjudicatari/ària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del 
contracte  les  mesures  de  tipus  tècnic  i  organitzatiu  necessàries  per  tal  de 
garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, 
en  atenció  a  l’estat  de  la  tecnologia,  la  naturalesa  de  les  dades 
emmagatzemades  i  els  riscos  a  què  estiguin  exposades,  i  en  estricte 
compliment  de  la  normativa  vigent  en  matèria  de  protecció  de  dades  de 
caràcter personal.

b)  Aquestes  mesures  de  seguretat  implantades  per  l’adjudicatari  son  les 
corresponents al nivell  requerit bàsic, i  son d’aplicació als fitxers, centres de 
tractaments, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en 
el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.

c)  Tractar  les  dades  de  caràcter  personal  únicament  conforme  a  les 
instruccions  que  a  l’efecte  li  trameti  l’Ajuntament  i  de  forma  confidencial  o 
reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a 
finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà 
vigent  un cop el  contracte  s’hagi  extingit,  per  finalització  del  seu  termini  o  
objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en 
aquest plec.

d) Tornar a l’Ajuntament, en tots els casos d’extinció contractual, les dades de 
caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna 
dada objecte del tractament.

e)  També  haurà  de  guardar  la  deguda  confidencialitat  respecte  a  tota  la 
informació  obtinguda  i  documentació  elaborada  per  raó  de  l’execució  del 
contracte  i  aquella  documentació  no  podrà  ser  reproduïda,  cedida,  difosa, 
publicada o utilitzada per a finalitat diferents de les establertes en aquest plec, 
fins i tot un cop extingit el contracte.

2.3 Altres obligacions:

a)  Lliurar  tota  la  documentació  necessària  pel  compliment  del  contracte  en 
català i fer-ne ús en el servei objecte del contracte.

b) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del 
contracte.

c) Abonar les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec.
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d) Qualsevol d’altres previstes en aquest plec, a les prescripcions tècniques i la 
normativa contractual o general i sectorial d’aplicació.

3. Obligacions específiques respecte del personal laboral de l'empresa contractista:

3.1Organització i personal. El contractista resta obligat a:

a) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar 
la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de 
l’execució del contracte. 

b) Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament 
qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva 
situació laboral s’ajusta a dret.

c) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del 
contracte,  i  en  tot  cas  anualment,  li  sigui  requerida  pel  responsable  del 
contracte  respecte  l’efectiu  compliment  de  les  obligacions  i  compromisos 
assumits per l’empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de Minusvàlids, la 
contractació  amb  particulars  dificultats  d’inserció  al  mercat  laboral,  i  la 
subcontractació de Centres Especials de Treball i /o Empreses d’Inserció, i els 
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.

d) Seleccionar el personal que, reunint els requisits de titulació i experiència 
exigits, formarà part de l'  equip de treball adscrit a l'  execució del contracte, 
sense perjudici de la verificació per part de l' entitat contractant del compliment 
d'aquells requisits. 

e) Procurar que existeixi estabilitat en l' equip de treball, i que les variacions en 
la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no 
alterar  el  bon funcionament  del  servei,  informant  en tot  moment  a  l'  entitat 
contractant.

f) Exercir de manera real, efectiu i continua, el poder de direcció inherent a tot 
empresari  respecte el  seu personal  encarregat  de l'  execució del  contracte. 
Vetllar especialment perquè els treballadors adscrits a l' execució del contracte 
desenvolupin  la  seva  activitat  sense  extralimitar-se  en  les  funcions 
desenvolupades  respecte  de  l'  activitat  delimitada  en  aquests  plecs  com a 
objecte del contracte.

g)  Executar el  contracte en les seves pròpies dependències o instal·lacions 
excepte que excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus serveis en 
les dependències dels ens, organismes i entitats que formen part del sector 
públic. En aquest cas, el personal de la empresa contractista ocuparà espais de 
treball diferenciats del que ocupen els empleats públics.

h) Designar al menys a un coordinador tècnic o responsable integrat en la seva 
pròpia plantilla,  que vetllarà per al  correcta execució dels serveis i  amb qui 
l’Ajuntament  establirà  les  relacions  de  coordinació,  control  i  supervisió 
d’aquells.
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3.2 Subrogació de personal. El contractista haurà de facilitar la informació relativa a les 
condicions dels contractes dels treballadors als que afecti la subrogació.
En el  seu  cas,  i  als  efectes relatius a  la  subrogació  de personal  segons allò  que 
estableix  l’article  44  del  RD Legislatiu  2/2015,  de  23  d'octubre, pel  qual  s’aprova 
l’Estatut dels Treballadors, en relació amb l’article 120 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic i el  
conveni col·lectiu d’aplicació, s’inclou com annex a aquest plec la relació nominal de 
treballadors,  amb  indicació  de  la  seva  categoria  professional,  antiguitat,  jornada 
laboral, tipus de contracte, i cost laboral mes/any brut, que en l’actualitat es troben 
prestant serveis.

3.3  Prevenció  de riscos  laborals. El  contractista  resta  obligat  al  compliment  de  la 
normativa general i, en particular:

a) Presentar en el  Registre General  de l’Ajuntament,  simultàniament amb la 
formalització del contracte o amb anterioritat, la documentació acreditativa del 
compliment de les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

b)  Donar  compliment,  quan  escaigui,  a  les  disposicions  sobre  coordinació 
d’activitats empresarials a què es refereix l’article 24 de la llei 31/1995, i el Reial 
Decret 171/2004, de 30 de gener.

 
4. Obligacions essencials del contracte:

1. Seran obligacions essencials les previstes als apartats anteriors següents: apartat 
2.1, lletres a) a d); apartat 2.2, paràgraf 1r i lletra e); apartat 3.1, lletres e), f) i h); i 
apartats 3.2 i 3.3, així com les previstes a les clàusules 4.1, 4.2 i 4.3 de aquest Plec.

2. Igualment, tindrà caràcter essencial, aquelles obligacions definides anteriorment o 
derivades  de  la  oferta  presentada  pel  contractista,  i  acceptada  a  l’adjudicació,  el 
incompliment  de  les  qual  sigui  susceptible  de  constituir  faltes  greus o  molt  greus 
segons allò previst als presents plecs o la normativa tributària, social, administrativa o 
sectorial d’aplicació.

Badia del Vallès, document signat electrònicament

L’alcaldessa,
Eva Menor Cantador

DILIGÈNCIA. Per fer constar que aquest Plec ha estat aprovat per la Junta de Govern 
Local en la sessió ordinària d'1 abril de 2016. 

En dono fe, la secretària municipal
Carmen Coll Gaudens
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ANNEX : « SUBROGACIÓ: RELACIÓ DE PERSONAL»

Als efectes previstos a la clàusula sisena, l’apartat 3.2 d'aquest Plec de prescripcions 
tècniques, la relació de personal és la següent:
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