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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE PREVENTIUS EN ELS ACTES DE CIUTAT A 
LA VIA PÚBLICA O DEPENDÈNCIES MUNICIPALS ORGANITZADES PER 
L'AJUNTAMENT O EN LES QUE HI COL·LABORA
1. OBJECTE DEL SERVEI

Els actes organitzats per l'Ajuntament, o que hi col·labora en la seva organització, que 
impliquen grans afluències de públic, o bé l'activitat que s'hi duu a terme és d'un risc 
elevat (activitat esportives, curses, jornades castelleres, actes de focs artificials,...) i que  
requereixen la presència d'equips de primers auxilis i s'hi cal, d'altres recursos humans o 
materials per realitzar les cures o evacuacions.

Aquest servei es prestarà sota la coordinació i el comandament directe de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat a través de la secció de Salut Pública i Consum.

2. CALENDARI D’ACTUACIÓ I HORARIS

Els  actes de ciutat es desenvolupen al llarg de tot l'any. Existeix un llistat de previsió 
dels serveis (Annexa1) amb la durada i l'afluència aproximada, però aquests es 
confirmaran 15 dies abans de la realització a través d'una sol·licitud formal de serveis per 
aquell acte concret.

3. TASQUES GENERALS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA

El servei de preventius tindrà com a tasques generals les següents: 

Informació:
 El servei de preventius haurà de situar-se en un lloc visible i accessible i donar 

resposta a qualsevol demanda per part dels ciutadans i usuaris.
 L’empresa haurà de donar tota la informació que sigui requerida pel personal 

tècnic municipal per tal que aquests puguin realitzar una bona gestió del servei. 
Es reportarà a l'Ajuntament el registre de les intervencions desglossades per 
tipologia després de cada acte.

 L'empresa haurà de comunicar a d'altres administracions la informació sol·licitada 
(p.e. Protecció Civil, SEM,...).

Assumpte

Plec tècnic licitació actes preventius de ciutat

Persona interessada de l'expedient

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT SALUT PÚBLICA I 
CONSUM

Adreça de l'activitat
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Prevenció d’accidents a les persones usuàries:
 Realització de campanyes de prevenció i promoció de la salut durant els 

esdeveniments. Les campanyes aniran encaminades a prevenir situacions de risc. 
Tant riscos físics (prevenció d'accidents, bones pràctiques en proves esportives) 
com riscos associats al consum de tòxics.

 Col·laborar amb el personal municipal en la realització de campanyes o actes de 
promoció de la salut que es duguin a terme dintre de l'horari del acte i/o el suport 
a les entitats del municipi que realitzin activitats a la ciutat.

Atenció a les persones ferides o necessitades de suport:
Inclourà les següents tasques: 

 Atendre a les persones que ho necessitin. 
 Realitzar les cures d'urgència i les de lesions lleus.
 Derivar o evacuar als ferits que així ho necessitin.
 Fer difusió dels tríptics informatius amb les mesures generals de prevenció de 

consum de tòxics o altres campanyes que es defineixin.
 Prevenir dels perills a les persones usuàries i informar-les d’aquests.
 Informar a la Policia Local sobre la pèrdua d’infants i/o altres persones

vulnerables.
 Fer detecció d'aquells casos que podrien ser constitutius de delicte, i donar l’avís 

immediat a la Policia Local, Mossos d'Esquadra i a la regidoria de Salut Pública i 
Consum.

Evacuació de ferits:
Per aquells casos que la sol·licitud de l'acte contempli incloure una ambulància durant el 
servei l'empresa haurà d'efectuar el trasllat de les persones que ho requereixin als 
centres sanitaris de referència. En els casos en què no s'hagi previst ambulància i es 
requereixi una evacuació, l'empresa serà la responsable de l'activació del SEM.

4. MATERIAL DEL SERVEI 

Material sanitari:
L'empresa adjudicatària serà l'encarregada d'aportar tot el material sanitari necessari per 
realitzar l'atenció sanitària i les cures, immobilitzacions i trasllats de ferits.
També serà l'empresa adjudicatària l'encarregada de suplir i mantenir els sistemes de 
comunicació de les persones que prestin el servei.

Ambulàncies:
L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els vehicles per fer les evacuacions. La tipologia 
de l'ambulància requerida es definirà per a cada acte durant la fase de sol·licitud:

 Ambulància assistencial classe B: Suport vital bàsic (SVB)
 Ambulància assistencial classe C: Suport vital avançat (SVA)

Altres materials:
L'empresa adjudicatària haurà d'identificar correctament els diferents punts d'atenció i 
els vehicle implicats en el servei: això comporta, retolacions, banderoles, carpes, etc...
L'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec dels instruments de comunicació, tant 
entre els diferents efectius del servei com per a les comunicacions amb l'Ajuntament 
(Salut Pública i Consum i tècnic responsable de l'acte) i/o altres administracions 
implicades.

5. RECURSOS HUMANS
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El personal haurà d’estar qualificat per a realitzar el servei i s'adaptarà durant la fase de 
sol·licitud a les necessitats de l'acte concret.

Definicions de les  titulacions per a la prestació del servei:
 TÈCNIC DE SOCORS I EMERGÈNCIES o habilitado: per fer de conductor a més que 

estigui en possessió del carnet de conduir tipus B i que porti dos anys com a 
mínim d’experiència

 SOCORRISTA BÀSIC O FORMACIÓ EN PRIMERS AUXILIS I DEA: Persona en 
possessió de títol de socorrista bàsic o formació de primers auxilis i DEA 

 INFERMER/A: Persona amb possessió del títol de diplomatura en Infermeria o el 
grau equivalent.

 METGE/ESSA: Persona amb possessió del títol de llicenciatura en Medicina o el 
grau superior equivalent.

L’empresa acreditarà per mitjà de fotocòpies compulsades de les titulacions, de tot el 
personal assignat a la realització dels serveis , en virtut del present contracte, disposi de 
la preceptiva formació segons el tipus de servei que realitzi, així com aquelles altres 
titulacions específiques que exigeixin el desenvolupament de les tasques encomanades.

Vestuari i material per als tècnics:
Tot el personal activat per als serveis preventius haurà d’anar perfectament uniformat, 
amb un vestuari i complements que estiguin en consonància amb el règim climàtic, zona 
on es treballa i funcions encomanades i que serà sotmès a l’aprovació de l’Ajuntament. 
Els uniformes hauran d’identificar amb claredat el servei que es presta i es reposarà amb 
la periodicitat necessària, sempre que evidenciï el natural desgast per l’ús. 

L’empresa es farà responsable de la manca de netedat, decòrum, uniformitat en el vestir 
o de la descortesia i mal tracte que el personal observi amb l’usuari i públic en general. 
En aquest aspecte, l’Ajuntament ostentarà el dret (podent imposar-se, a més, la 
corresponent sanció) de separar del servei a qualsevol treballador que realitzi aquest 
servei, que pel seu comportament donés motius per a tal fet.

Legislació en matèria de personal:
L’empresa estarà obligada al compliment de la legislació que, aplicable en matèria laboral 
i de seguretat social, sigui vigent durant la vida del contracte essent exclusivament 
responsable, en cas d’incompliment de les obligacions que la legislació esmentada 
l’imposi. El personal assignat per realitzar aquest servei, serà el necessari per atendre les 
obligacions establertes. Aquest personal dependrà única i exclusivament de l’empresa, el 
qual tindrà tots els drets i obligacions pròpies de la seva qualitat d’empresari, per tant de 
complir les disposicions vigents en matèria laboral, fiscal, de seguretat social i higiene en 
el treball legalment establertes i que li siguin d’aplicació. En cas de la contractació de 
personal estranger, aquest tindrà el permís de treball corresponent per a la seva 
contractació.

El Prat de Llobregat
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