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GLG/avt
DECRET
1. El passat 31 de gener de 2019 varen iniciar el seu contracte empleats dels
programes "Treball i Formació PANP 2018-19 i PRGC 2018-19". Alguns
d'aquests empleats, paletes i pintors, no disposen de la formació en prevenció
de riscos laborals que els és obligatòria per a exercir el seu ofici, de 20 hores,
específic per a la construcció. Els caldrà realitzar aquesta formació també per
exigència de la subvenció dels seus respectius programes. Aquesta formació,
que inclou 14 hores de contingut comú i 6 hores de contingut específic de cada
ofici, no està inclosa en el contracte vigent amb Quirón Prevención.
2. L'empresa Quirón Prevención, SLU, amb CIF B64076482, ha presentat
pressupost de 2.400,00 euros sense IVA per a la realització d'aquesta formació
específica de construcció, per a paletes i pintors, desglossat:
Producte
2º Cicle Construcció. Paleteria (20h)
2º Cicle Construcció. Pintura (6h)

Preu (sense IVA)
1.800,00 €
600,00 €
Total:
2.400,00 €

3. Aquest pressupost de formació contempla a 25 treballadors, i els empleats
de Treball i Formació que l'han de realitzar son 6, així que queden 19 places
lliures que es procuraran emplenar amb personal de l'Ajuntament que no
disposi d'aquesta formació.
Fonaments jurídics:
 L'article 18 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, defineix com a contracte administratiu de serveis el
contracte que té per objecte una prestació de fer consistent en el
desenvolupament d'una activitat o dirigida a l'obtenció d'un resultat
diferent a una obra o un subministrament.
 El contracte compleix amb el concepte de contractació menor i els seus
límits, que es determinen a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, el qual
disposa que es consideren menors els contractes de valor estimat a
15.000 €, quan es tracti de contractes de serveis.
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 D'acord amb l'article 118.3 de la LCSP, i dels antecedents obrants en
aquest Departament de Contractació, s'ha comprovat que l'any 2018 i
anteriors es va contractar amb Quiron Prevención, SLU amb NIF
B64076482 i, que aquesta mercantil resulta de la integració de 4
societats entre les quals hi ha MC Prevención amb qui ja s'havien
subscrit més contractes menors de serveis amb anterioritat.
 L'objectiu d'aquest contracte és donar formació específica en prevenció
de riscos laborals del sector construcció. L’ article 29.8 de la LCSP es
disposa que els contractes menors no podran tenir una duració superior
a un any ni ser objecte de pròrroga.
 L’article 63.4 de la LCSP estableix que un cop adjudicat el contracte
menor aquest s’haurà de publicar dins el trimestre en el perfil del
contractant, indicant l’ objecte, duració, l’ import d’ adjudicació, inclòs
l’Impost sobre el Valor Afegit i l’ identitat de l’ adjudicació.
 La resolució de l'òrgan de contractació serà notificada a l'adjudicatari. La
notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb
l'establert en l'article 151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 Es comunicaran al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte adjudicat, entre els quals figurarà la identitat de
l'adjudicatari, l'import d'adjudicació d'aquests, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
 De conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant
de la informació relativa als contractes menors haurà de realitzar-se
almenys trimestralment. La informació a publicar per a aquest tipus de
contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació,
inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari,
ordenant-se els contractes per la identitat de l'adjudicatari. En queden
exceptuats els d’ import inferior a cinc mil euros.
 De conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, es remetrà al Tribunal de Comptes una
relació de la resta de contractes celebrats incloent els contractes
menors, excepte aquells que sent el seu import inferior a cinc mil euros
se satisfacin a través del sistema de bestreta de caixa fixa o un altre
sistema similar per realitzar pagaments menors, on es consignarà la
identitat de l'adjudicatari, l'objecte del contracte i la seva quantia.
Aquestes relacions s'ordenaran per adjudicatari.
 Aquesta remissió podrà realitzar-se directament per via electrònica per la
Plataforma de Contractació on tingui situat el seu perfil del contractant el
corresponent òrgan de contractació.
 La despesa s'imputarà a l'aplicació pressupostària
2019.103.92000.22706. Prevenció i Seguretat i Salut.
La despesa es genera per òrgan competent
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Per tot això, el regidor delegat del Servei de Recursos Humans en funcions, per
delegació de l'Alcaldia Presidència en funcions, resol:
Primer. Contractar l'empresa Quirón Prevención, SLU, amb CIF B64076482,
per a prestar l'acció formativa "Formació específica PRL 20 hores construcció"
dirigida als sis participants dels programes "Treball i Formació PANP 2018-19 i
PRGC 2018-19", i a d'altres empleats de l'Ajuntament que no disposen
d'aquesta formació, per un preu de total de 2.400,00 euros, IVA exclòs, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària número 2019.103.92000.22706. Prevenció i
Seguretat i Salut.

Figueres, el dia que signem aquest document
El regidor delegat del Servei de
Recursos Humans en funcions

En dono fe
La secretària
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