INFORME SOBRE LES MILLORES TÈCNIQUES EN LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS A L’AJUNTAMENT D’IGUALADA
Les empreses presentades a la licitació del servei de prevenció de Riscos Laborals de
l’Ajuntament d’Igualada, d’acord amb el plec de clàusules aprovades per a la contractació
d’aquest servei són:






INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS, S.L.
SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. (PREVINT)
MB PREVENT
ASPY PREVENCIÓN S.L.U.
SP ACTIVA

D’acord amb la documentació presentada per aquestes empreses i el Plec de prescripcions
tècniques per a la contractació del servei, la puntuació obtinguda per cada una d’elles en
l’apartat 9.3 Millores Tècniques és la següent:
CRITERIS DE PUNTUACIÓ
9.3.a) Inclusió de mesures, estudis i formació específica de l’àrea d’ergonomia
S’atorgaran fins a 2 punts per la inclusió de les mesures i els estudis específics de l’àrea
d’ergonomia que resultin necessaris de l’avaluació de riscos o que es puguin considerar
necessàries, i formació associada a aquesta disciplina.
S’indicarà quin tipus de mesures, estudis i formació es proposen per aquesta disciplina. Es
valorarà la claredat en la proposta i la idoneïtat en les mesures atenent als diferents tipus
d’activitats que es desenvolupa a l’Ajuntament d’Igualada i la idoneïtat dels recursos humans i
materials a utilitzar.
Valoració:
INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS, S.L.
Concepte
Puntuació
Inclou explícitament que realitzarà mesures, estudis en aquesta àrea.
1,25 punts
No és clar en l'exposició de metodologies a utilitzar. Fa referència a
exemples de possibles estudis ergonòmics però no ho desenvolupa.
La proposta formativa no és explícita. Indica que desenvoluparà formació
ergonòmica però no concreta cursos, ni metodologies, ni temaris. La
proposta es poc clara sobre la mateixa en basar-se en formació en la
prevenció de riscos de tipus ergonòmics sense concretar en quins riscos
s’incidirà.

SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.
Concepte
Puntuació
Inclou explícitament que realitzarà mesures, estudis i formació específica 2,0 punts

en aquesta àrea.
Exposa diferents mesures amb els mètodes a utilitzar en matèria
d’ergonomia amb referència explicita a estudis en treballs d’oficines,
Manipulació Manual de càrregues, moviments repetitius adequats per
l’administració i rellevants per l’Ajuntament. Especifica Recursos Humans
específics en la matèria (tècnics especialistes en ergonomia i professorat
expert).
Realitza propostes formatives relacionades amb l’ergonomia amb clara
referència a les línies en què s’incidirà, concretant formació específica en
hàbits posturals, i fisioteràpia preventiva, trastorns musculoesquelètics,
manipulació manual de càrregues i moviments repetitius i ergonomia a
l’oficina que s’ajusten a les possibles necessitats dels llocs de treball de
l’Ajuntament d’Igualada i OAMEAI.

ASPY Prevención S.L.U.
Concepte
Puntuació
Inclou explícitament que realitzarà mesures, estudis i formació específica 2,0 punts
en aquesta àrea.
Exposa diferents mesures amb els mètodes a utilitzar en matèria
d’ergonomia amb referència explicita a estudis en treballs a oficines,
Manipulació Manual de càrregues, postures repetitives, confort tèrmic...
adequats per l’administració i rellevants per l’Ajuntament.
Realitza propostes formatives relacionades amb l’ergonomia amb clara
referència a les línies en què s’incidirà, concretant formació específica en
PVD, moviments repetitius, alteracions musculoesquelètiques,
manipulació manual de càrregues, etc.. que s’ajusten a les possibles
necessitats dels llocs de treball de l’Ajuntament d'Igualada.

MUNBY 2004, S.L. (MB prevent)
Concepte
Puntuació
Es compromet explícitament que realitzarà mesures, estudis i formació 1,75 punts
específica en aquesta àrea.
Exposa diferents mesures amb els mètodes a utilitzar en matèria
d’ergonomia amb referència explicita a estudis en llocs d’oficines,
Manipulació Manual de càrregues, moviments repetitius adequats per
l’administració i rellevants per l’Ajuntament.
Fa proposta formativa però la limita a 2 cursos relacionats amb l'ambient
de treball i al disseny i configuració relacionat amb PVDs. No proposa
altres matèries. L'exposició del curs és poc clara en relació als objectius
d'aprenentatge i metodologia d'impartició.

9.3.b) Coordinació d’activitats preventives
S’atorgaran fins a 3 punts per l’actuació per part dels tècnics del servei de prevenció com a
coordinadors d’activitats preventives segons preveu el RD 171/2004 i el RD 604/2006 en

determinats treballs o processos on intervinguin vàries empreses i quan així ho decideixi
l’Ajuntament o quan s’acordi pel Comitè de Seguretat i Salut.
S’indicarà en quins termes es portarà a terme aquesta coordinació, i en la seva valoració es
tindrà en compte la claredat i idoneïtat de la proposta en relació als aspectes que inclou la
prestació en matèria de coordinació, els recursos humans a destinar-hi i la gestió de la
documentació necessària.
Valoració:
INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS, S.L.
Concepte
Puntuació
Inclou la prestació de la coordinació d’activitats preventives de manera 3,0 punts
clara
La proposta concreta els passos que seguirà per portar a terme la
coordinació empresarial de l’Ajuntament amb les empreses que prestin
serveis en els diferents centres de treball. Especifica l’elaboració d’un
procediment.

SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.
Concepte
Puntuació
Inclou la prestació de la coordinació d’activitats preventives de manera 3,0 punts
clara
És clar en el que inclou i concreta passos a seguir per portar a terme la
coordinació empresarial de l’Ajuntament amb les empreses que prestin
serveis en els diferents centres de treball. Proposa l’elaboració d’un
procediment, per determinar la documentació a intercanviar, les persones
que la portaran terme i la forma d’execució.

ASPY Prevención S.L.U.
Concepte
Puntuació
Inclou la prestació de la coordinació d’activitats preventives de manera 3,0 punts
clara
Compromet l'elaboració d'un procediment amb el tècnic responsable en
coordinació amb els responsables dels serveis. Planteja el seguiment de la
coordinació i les modificacions en relació a les possibles no-conformitats.

MUNBY 2004, S.L. (MB prevent)
Concepte
Puntuació
Inclou la prestació de la coordinació d’activitats preventives de manera 3,0 punts
clara
Concreta detalladament i de manera clara el que inclou i els passos que
seguirà per portar a terme la coordinació empresarial de l’Ajuntament

amb les empreses que prestin serveis en els diferents centres de treball.
Especifica l’elaboració d’un procediment i fa referència específica a
l'elaboració de la documentació que s'hagi de generar.

SP ACTIVA
- No inclou la coordinació d’activitats empresarials.
- L’empresa presenta en el sobre 1 documentació facultativa en relació als criteris de valoració
objectiva “Oferta tècnica” que s’han de presentar en el sobre 2.
La documentació presentada no compleix amb el contingut obligatori requerit en els plecs de
condicions, per tant no es valora l’oferta, atès que ha de ser objecte d’exclusió.

PUNTUACIÓ GLOBAL
La puntuació global obtinguda per cada una de les empreses presentades en la licitació del
Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’apartat 9.3 de Millores Tècniques, d’acord amb els
criteris de valoració i anàlisi exposats anteriorment és la següent:

Empresa
Integral de
Prevenció de
Riscos, S.L.
Serviprein,
Sociedad de
Prevención, S.L.
ASPY
Prevención.
Munby 2004,
S.L.

Ergonomia

CRITERI
Coordinació
Activitats

Puntuació
Total

1,25

3

4,25

2

3

5

2

3

5

1,75

3

4,75

Josep Boix i Vendrells
Coordinador Riscos Laborals
Ajuntament d’Igualada
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