CONTRACTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS ALIÈ, PER LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT I LA
PREVENCIÓ TÈCNICA DE LES DISCIPLINES D’ERGONOMIA I
SICOSOCIOLOGIA APLICADA, SEGURETAT EN EL TREBALL I
HIGIENE INDUSTRIAL
A Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
INTERVENEN
D'una part, el Sr. Just Fosalva i Sanjuan, en la seva qualitat d’Alcalde accidental, en
virtut de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en concordança amb el decret d’Alcaldia de 23/07/2019,
d’establiment d’alcaldies accidentals (BOPB de 30/07/2019) i assistit per la Secretària
accidental de la Corporació, que dóna fe d’aquest acte.
De l'altra, la Sra. Consuelo Rodrigo Flores, en qualitat d’administradora única segons
escriptura pública atorgada davant el Notari Joan Carles Ollé Favaró en data 16/12/2004
i amb número de protocol 4.003, actuant en nom i representació de l’empresa MUNBY
2004, SL, amb NIF núm. B-63582738 i domicili a la carretera Cardona núm. 56-60,
Baixos 2a., de Manresa (08242).
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat , respectivament, per a formalitzar
el present contracte i,
MANIFESTEN
I.- Que per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2019, s’ha
adjudicat a l’empresa MUNBY 2004 SL la contractació del servei de prevenció de
riscos laborals aliè per la vigilància de la salut i la prevenció tècnica de les disciplines
d’ergonomia i psicosociologia aplicada, seguretat en el treball i higiene industrial
d’acord amb els corresponents plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars i les millores ofertades per la licitadora, que passen a ser
obligacions contractuals, pel preu anual de 46.996,00 euros més 6.618,78 euros en
concepte d’IVA.
II.- Que en data 12 de juliol de 2019 l’adjudicatària del contracte ha constituït a la
Tresoreria Municipal la garantia definitiva per import de 4.699,60 euros (mitjançant
certificat d’assegurança de caució núm. 201700428-00005, amb Millennium Insurance
Company LTD, CIF núm. N-0066716-B; liquidació núm. 2019 1 64, ingrés núm.
320190004039).
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CLÀUSULES
Primer. És objecte d’aquest contracte l’adjudicació a favor de l’empresa MUNBY
2004, SL (B63582738) de la prestació del servei de prevenció de riscos laborals aliè per
la vigilància de la salut i la prevenció tècnica de les disciplines d’ergonomia i
psicosociologia aplicada, seguretat en el treball i higiene industrial, d’acord amb els
corresponents plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars,
per un import anual de 46.996,00 euros més 6.618,78 euros en concepte d’IVA, amb la
realització de les següents millores ofertades, que passen a ser d’obligat compliment:
- Oferta de proximitat del Centre mèdic per a l’exercici de la vigilància de la salut a
l’Ajuntament de Sant Just Desvern fins a un radi de 10 km.
- Oferta de realització de revisions per a la renovació del carnet de conduir per al
personal municipal que ha de portar vehicles.
- Oferta de lliurament dels resultats de les revisions mèdiques al Servei de Personal
dintre dels 15 dies posteriors a la realització de les proves.
- Oferta d’ampliació en 202 hores a l’any per a la realització de seguiment i coordinació
d’activitats empresarials.
- Oferta de realització de proves complementàries
O De detecció precoç del càncer de còlon en sang: el cribratge de càncer
colorectal es realitzarà a totes les persones de l’Ajuntament de Sant Just Desvern
a partir dels 50 anys o amb antecedents personals o familiars de totes les edats
O Anàlisi d’intoleràncies alimentàries: es realitzarà a tots/tes els treballadors/res
de l’Ajuntament amb alteracions gastrointestinals cròniques o sota criteri mèdic
- Oferta de realització d’11 hores complementàries anuals, per part de les persones
professionals externes.
Segona. Aquest contracte tindrà una vigència de DOS (2) ANYS, d’acord amb el
previst a la clàusula 1.8 del plec de clàusules administratives particulars, de l’1 de
setembre de 2019 al 31 d’agost de 2021. De mutu acord, manifestat de manera
expressa per ambdues parts, es podrà prorrogar la vigència del contracte anualment fins
a DOS (2) ANYS MÉS, sense que la vigència total del contracte pugui excedir de
QUATRE (4) ANYS.
Tercera. L’empresa MUNBY 2004 SL haurà de tenir vigent durant tota la durada del
contracte i, si s’escau, la pròrroga i el termini de garantia, l’assegurança de
responsabilitat civil per un import mínim de 1.200.000 euros per sinistre i 1.500.000
euros per víctima, que inclourà responsabilitat per actes i omissions que causin danys a
tercers i a la pròpia administració contractant en la prestació objecte del contracte.
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Quarta. L’empresa MUNBY 2004 SL accepta i dóna conformitat en aquest acte al
contingut dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars
que regeixen l’execució del contracte.
Cinquena. Per a qualsevol circumstància no prevista en el present contracte serà
d'aplicació el que preveuen els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars per a la contractació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals
aliè per la Vigilància de la Salut i la Prevenció Tècnica de les disciplines d’Ergonomia i
Psicosociologia Aplicada, Seguretat en el Treball i Higiene Industrial.
Sisena. Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte sorgissin desavinences entre
l’Ajuntament i la contractista, una vegada esgotada la via administrativa se sotmetran
als òrgans judicials de la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, amb
expressa renúncia del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.
Setena. El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions o de les
instruccions, plecs i normes de tota classe promulgades per l’Administració, que puguin
tenir aplicació en execució d’allò pactat, no eximirà la contractista de l’obligació del seu
compliment.
Per la deguda constatació de tot el que s'ha convingut, se signa digitalment aquest
contracte.
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Secretària accidental
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