INFORME JURÍDIC

Assumpte: Contractació del SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (Exp. 12/2021)

ANTECEDENTS
En data 2.03.2021, la regidora delegada d’Hisenda, Coordinació i Règim Intern va acordar iniciar i
aprovar l’expedient per a procedir a la contractació del servei de referència. I en la mateixa data,
es va publicar l’anunci de licitació en Perfil del Contractant de l'Ajuntament d'Igualada.
En data 17.03.2021 va finalitzar el termini de licitació. Dins d’aquest termini, es van presentar cinc
ofertes.
En data 19.03.2021, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura dels sobres 1
(documentació general i documentació acreditativa de criteris subjectius).
De conformitat amb l’informe tècnic formulat pel Coordinador Riscos Laborals, l'oferta presentada
per la licitadora Prevenactiva SLU:
- 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, atès que ha de ser objecte
d’exclusió.

FONAMENTS DE DRET
1.- Segons la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars, l’oferta a presentar
pels licitadors ha d’estar organitzada en dos sobres independents (1 i 2). El sobre 1 ha de contenir
la documentació general i documentació acreditativa de criteris subjectius, i el sobre 2 ha de
contenir l’oferta econòmica i demés documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació de
valoració objectiva/automàtica.
Aquesta mateixa clàusula, disposa, pel que fa als documents del sobre 1, que cal presentar amb
caràcter obligatori, unes “Millores Tècniques”, amb el contingut previst en la clàusula 14.1 del
mateix plec, concretament
- Inclusió de mesures, estudis i formació específics 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 necessàries 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 en aquesta disciplina. Es
valorarà la claredat en la proposta i la idoneïtat de les mesures atenent als diferents tipus
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d’activitat que es desenvolupa a l’Ajuntament d’Igualada i la idoneïtat dels recursos humans i
materials a utilitzar.
- La 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 Reial Decret 171/2004 i el Reial Decret
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.

Alhora, l’esmentada clàusula 11 també preveu que, en el supòsit de no presentar aquesta
documentació obligatòria, el licitador restarà exclòs de la licitació.

2.- En un altre ordre de coses, tampoc es pot admetre la presentació de documentació
acreditativa de criteris d’adjudicació objectiu/automàtics (propis del sobre 2) dins del sobre 1 que
acull documents que han de ser avaluats mitjançant judici de valor.
Així, l’article 26 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes de Sector Públic, disposa que la documentació relativa
als criteris llur ponderació depengui d’un judici de valor (sobre 1), s’haurà de presentar, en tot cas,
en un sobre independent a la resta de la proposició, amb l’objectiu d’evitar el coneixement de la
documentació del sobre 2 abans d’haver-se realitzat la valoració dels documents del sobre 1
(judici de valor).
També, l’article 27 del mateix text legal, en el seu apartat 2, també refereix la necessitat d’obrir
primer els sobres 1 (judici de valor) abans del sobre 2 (criteris objectius/automàtics).
L’objectiu d’aquesta regulació és garantir els principis de transparència i d’igualtat i no
discriminació que informen la contractació administrativa, entre d’altres (article 1 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El coneixement de la documentació del sobre 2, abans de la valoració dels documents del sobre 1
no garanteix la diligencia i transparència a l’hora de valorar els documents del sobre 1 a través de
criteris on s’aplica judici de valor; amb la qual cosa es transgredeixen els principis de
transparència del procediment i d’igualtat i no discriminació entre els licitadors.

3.- A la vista de tot l’exposat, d’acord amb la normativa esmentada, la presentació de les “Millores
Tècniques” amb manca de contingut obligatori, suposa l’exclusió de l’oferta. Igualment, la
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incorporació de documents corresponents al sobre 2, en el sobre 1, suposa l’exclusió de l’oferta,
per transgressió dels principis de la contractació administrativa i incompliment normatiu.

CONCLUSIÓ
A la vista de l’informe tècnic del Coordinador Riscos Laborals i els antecedents i fonaments de
dret posats de manifest, correspon el rebuig de l’oferta presentada per l’empresa Prevenactiva
SLU i la seva exclusió de la licitació.
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