APROVAT

Exp. 249/2021
INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
PROFESSIONALS DE LA CORPORACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SIMPLIFICAT
SUMARI
1. ANTECEDENTS
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reglament dels
serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, regula els principis
generals relatius a la prevenció de riscos professionals per a la protecció de la seguretat i la
salut dels treballadors, mitjançant la promoció de la millora de les condicions de treball,
com a obligació expressa per part de l’empresari.
2. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES
Per al compliment del deure de prevenció dels riscos professionals, l’empresari pot
designar un o varis treballadors, constituir un servei de prevenció propi, o concertar aquest
servei amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa. El Consell Comarcal ha optat per
concertar aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa, atès que no
disposa de mitjans personals suficients i/o amb la qualificació o capacitat necessària per
dur a terme l’objecte del contracte.
3. OBJECTE






Nombre d’empleats: Entre 40 i 50
Centres de treball: Consell Comarcal del Ripollès, ubicat al carrer Progrés número
22, 17500, Ripoll. Inclou:
 Refugi d’animals: Camí de Casadesús, finca de Baups, 17500, Ripoll
 Laboratori: Carrer Indústria 27, pis 0, planta 3 i 4, 17500, Ripoll
 Abocador comarcal: Carretera C-17, punt km. 88,70, 17512, Les Llosses
Especialitats a contractar: Seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i
psicosociologia aplicada i/o medicina en el treball.
Reconeixements mèdics a realitzar en les instal·lacions pròpies de la corporació
(Carrer Progrés número 22, 17500, Ripoll).
Disponibilitat de mínim un tècnic de prevenció a la província (Girona).
Dedicació mínima prevista del personal tècnic assignat: 4 hores per trimestre

En concret, el detall dels serveis a prestar són els següents:
SEGURETAT EN EL TREBALL
L’adjudicatari es farà càrrec de la següent documentació:
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L’objecte d’aquesta licitació és el servei de prevenció de riscos professionals del personal
de la corporació, en les especialitats de seguretat, higiene, ergonomia, psicologia i vigilància
de la salut, del personal de la corporació, amb els requisits següents:

APROVAT



Valoració de l’efectivitat de la integració de la prevenció. A l’inici de cada any el
servei de prevenció realitzarà una visita per tal de valorar el compliment normatiu
i, per tant, valorar el correcte funcionament del sistema de prevenció de la
corporació. Aquesta valoració es realitzarà utilitzant un Check list de comprovació
amb els ítems d’obligat compliment amb el qual es verificarà si la corporació
compleix amb el mateix, realitza un compliment parcial o no es constata el
compliment d’aquest. D’aquesta valoració s’emetrà l’informe corresponent que
serà presentat al Consell Comarcal i permetrà generar la Programació anual
d’activitats preventives per tal de donar solució als incompliments detectats.



Programació anual d’activitats. L’adjudicatari presentarà al Consell comarcal els
resultats de l’anterior informe així com una proposta de les activitats a
desenvolupar durant l’any.



Avaluació de riscos de tots els llocs de treball i tasques de la corporació, incloent
riscos que tenen un origen en la seguretat, en la higiene industrial, en la ergonomia
i en la psicosociologia. S’inclouran els riscos que afectin a la maternitat i
treballadors especialment sensibles i es determinaran aquelles operacions en que
és necessari la presència d’un Recurs Preventiu. Es revisarà de forma periòdica i
sempre i quan es produeixin accidents.



Avaluacions específiques. En aquells casos en que l’avaluació inicial de risc així ho
requereixi es realitzaran avaluacions específiques de risc.



Planificació i control de l’activitat preventiva. Derivat de les avaluacions de riscos es
facilitarà un document de Planificació que permetrà planificar la seva resolució
indicant terminis, responsables i mitjans. Es realitzarà així mateix un informe de
Seguiment de la planificació en el quals s’avaluarà el compliment de la mateixa per
part de l’empresa.



Informació als treballadors. El servei de prevenció aportarà fitxes informatives
adreçades a que cada treballadors dels diferents llocs de treball a efectes de que es
rebi una informació individualitzada sobre els riscos i les mesures preventives a
adoptar en el seu lloc de treball.



Mesures d’emergència. L’adjudicatari revisarà i redactarà en aquells casos en que
no es disposi les mesures i/o Plans d’emergència dels diversos centres de treball
participant i coordinant els processos d’implantació i manteniment dels mateixos.
L’adjudicatari en el procés de desenvolupament del simulacre participarà en la
preparació del mateix i realitzarà un informe final de conclusions. Es realitzaran
basant-se en la normativa d’aplicació en cada cas.
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Redacció de Pla de Prevenció. Incloent en el mateix:
 Proposta política preventiva.
 Proposta d’objectius preventius periòdics.
 Proposta de definició de funcions i responsabilitats del diferent personal.
 Procediments operatius per a la gestió de la Prevenció.
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Estudis específics. Quan sigui necessari es realitzaran estudis específics sobre
seguretat industrial entre altres: instal·lacions de protecció contra incendis, riscos
elèctrics, seguretat en obres de construcció, senyalització de seguretat, ....



Aportació de documentació de recolzament com:
 Actes de nomenament de recursos preventius.
 Actes de nomenament de delegats de prevenció.
 Actes de constitució del Comitè de seguretat i salut, si s’escau
 Model d’acta periòdica de les reunions del Comitè de seguretat i salut.
 Models de comunicació treballador – entitat dels riscos i propostes de
millora.

Tota la documentació que es presenti es facilitarà en format digital i en paper degudament
signats.
HIGIENE INDUSTRIAL

Diagnòstic dels riscos higiènics / Enquesta higiènica, mitjançant l’avaluació de
riscos: es determinarà els contaminants presents en el lloc de treball.



Planificació de les actuacions preventives derivades dels riscos identificats en el
diagnòstic



Programació de les activitats en l'especialitat d'Higiene Industrial.



Avaluació dels riscos a curt i llarg termini a partir de les condicions ambientals i llur
comparació amb els valors màxims o mitjans previsibles. Per això es realitzaran les
mesures sobre contaminants químics, físics i biològics necessaris.



Informació als treballadors sobre els riscos en els seus llocs de treball.



Valoració de l'efectivitat de la integració de la prevenció en el sistema general de
gestió de l'empresa.



Memòria anual integrada d'activitats

En els cas que es detecti en el diagnòstic inicial riscos higiènics que per les seves
característiques requereixin un estudi més específic, aquests es programaran en funció de
la prioritat acordada entre l’adjudicatari i el Consell Comarcal. Dintre dels estudis
s´inclouen:


Informes de valoració de l´exposició a productes químics. (Pols, metalls, gasos i
vapors, ...)



Estudi de valoració de l´exposició a soroll.
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Estudi de valoració de l´exposició a Temperatura i humitat



Avaluació de vibracions.



Mesures de camps electromagnètics.



Avaluació de contaminants biològics



Estudi dels factors relacionats amb la lipoatròfia.

ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I/O MEDICINA EN EL TREBALL



Identificació i avaluació dels factors de risc que puguin afectar la ergonomia i
psicosociologia dels treballadors



Planificació i programació de les activitats en l'especialitat d'Ergonomia i psicosociologia aplicada



Valoració de l'efectivitat de la integració de la prevenció en el sistema general de
gestió de l'empresa



Memòria anual d'activitats

En els cas que es detecti en el diagnòstic inicial, riscos ergonòmics o factors psicosocials
que per les seves característiques requereixin un estudi més específic, aquests es
programaran en funció de la prioritat acordada entre l’adjudicatari i el Consell Comarcal.



CÀRREGA FÍSICA I REDISSENY DEL LLOC DE TREBALL. Des del punt de vista de
l'Avaluació de la Càrrega Física es poden considerar tres grans tipus de treballs:
 Treballs amb postures forçades
 Treballs amb moviments repetitius
 Treballs de manipulació manual de càrregues

Quan el nivell de risc obtingut a partir de l'avaluació sigui inacceptable des del punt de vista
ergonòmic hi haurà un redisseny del lloc de treball per tal de corregir els problemes
detectats.


CONFORT AMBIENTAL. En aquest punt es valoren il·luminació, confort acústic,
condicions ambientals, ventilació.
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AVALUACIONS PSICOSOCIALS. Les eines a utilitzar per a l'avaluació són els
qüestionaris o les entrevistes semidirigides als treballadors, on s'inclou la valoració
dels aspectes següents:
 Càrrega mental: Conjunt de requeriments mentals, cognitius o intel·lectuals
a què es veu sotmès el treballador al llarg de la jornada laboral.
 Autonomia temporal: Discreció concedida al treballador sobre la gestió del
seu temps de treball i descans.
 Contingut del treball: Grau en què el conjunt de tasques que compleix el
treballador activen una certa varietat de capacitats humanes, responen a
una sèrie de necessitats i expectatives del treballador i permeten el
desenvolupament psicològic dels treballadors.
 Supervisió - Participació: Grau d'autonomia en les decisions del treballador
, és a dir, el grau en què la distribució del poder de decisió entre treballador
i direcció, pel que fa a aspectes relacionats amb el treball, és adequat .
 Definició de rol: Comportament esperat de l'individu o treballador dins de
l'organització en funció de les demandes del treball.
 Interès pel treballador: Grau en què l'empresa mostra preocupació de
caràcter personal i a llarg termini pel treballador.
 Relacions personals: Mesura la qualitat de les relacions personals dels
treballadors a partir de la possibilitat d'aquests per poder comunicar-se i
les relacions existents entre els diferents grups.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT



Redacció de Planificació de Vigilància de la salut que inclou:
 Disseny activitats sanitàries tant de caràcter individual com col·lectiu.
 Determinació del model o protocol de vigilància mèdica aplicar en els
diferents llocs de treball.
 Indicació de en quins casos els reconeixements poden o no ser considerats
com a obligatoris (Art. 22 de la llei 31/95)
 Recomanació en quan a la periodicitat de la realització dels
reconeixements.
 Recomanació en quan a vacunació requerida en funció del risc per a cada
lloc de treball.



Documentació derivada dels exàmens de salut:
 Informe detallat de les exploracions realitzades i les troballes efectuades.
En sobre tancat confidencial per al treballador. En cas que es disposi i
s’ofereixi una plataforma de descàrrega dels resultats dels reconeixements
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D'acord amb els resultats obtinguts arran de la valoració dels factors de risc anteriors, es
proposaran una sèrie de mesures preventives amb l'objectiu de facilitar al Consell Comarcal
una orientació o guia general sobre els aspectes importants que s'han de millorar en els
diferents llocs de treball. D'altra banda, si el Consell Comarcal ho sol·licita, s’hauran de fer
estudis específics sobre estrès i torns de treball .

APROVAT

i documentació tècnica, els treballadors hi podran accedir on line. El
lliurament dels resultats dels exàmens de salut als treballadors i al Consell
Comarcal es farà en un termini màxim de 30 dies posterior a la seva
realització.



Certificats individuals de qualificacions d’aptitud dels reconeixements
efectuats. Inclouen: Nom i cognoms, NIF, lloc de treball, data del
reconeixement mèdic, models o protocols aplicats, tipus de reconeixement
(inicial, periòdic, etc.), periodicitat recomanada, aptitud, segell i signatura
del metge.



Estudis Epidemiològics – Vigilància col·lectiva de la salut:
 Aquests informes s’entregaran amb una periodicitat mínima anual i són
elaborats a partir dels resultats dels reconeixements mèdics realitzats. Es
tracta d’un document que es lliura a la finalització de les activitats
concertades i que inclou un anàlisis estadístic dels principals paràmetres
d’anàlisis.
 Remetre els estudis específics, estadístiques, informes, etc., que el Consell
Comarcal sol·liciti.



Memòria anual. La memòria indicada inclourà les dades relatives a les actuacions
en matèria de vigilància de la salut.



Realització de Test previs de preguntes per avaluar l’estat general de salut del
treballador pels protocols de Risc per tercers. En la resta de protocols el qüestionari
es realitzarà directament per part dels sanitaris en la part d’anamnesi.
 Biotipologia: pes i talla
 Exploració mèdica incloent:
 Exploració dermatològica: pell
 Exploració ocular
 Exploració ORL: boca, nas, coll, oïda (amb otoscòpia)
 Exploració cardiovascular: auscultació cardíaca
 Exploració de l’aparell respiratori: auscultació pulmonar
 Exploració abdominal
 Exploració aparell genitourinari: puny – percussió lumbar
 Exploració aparell locomotor: columna i extremitats
 Exploració sistema nerviós: reflexes osteotendinosos i
pupil·lars
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Inclou la realització de tots els reconeixements mèdics amb una periodicitat anual o segons
les necessitat que s’acordin. La programació i realització dels exàmens de salut es
realitzaran per professionals (metges i infermers) titulats amb l’especialitat de medicina del
treball en les instal·lacions pròpies del Consell Comarcal del Ripollès. Tots els models
específics de Reconeixement Mèdic inclouran:
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Anamnesi



Antecedents personals i familiars, hàbits



Anamnesi específica: inclou un qüestionari per avaluar l’estat de salut del
treballador respecte els riscos presents en el lloc de treball



Història laboral



Freqüència cardíaca



Tensió arterial



Audiometria tonal: funció auditiva



Optometria (agudesa visual, visió monocular i binocular de prop i de lluny)



Electrocardiograma (a majors de 45 anys i a criteri mèdic o segons establert
en el protocol)



Espirometria: a tots els treballadors



Analítica bàsica
 Hemograma complet i fórmula leucocitària completa
 PH
 Plaquetes
 Proteïnes
 Glucosa
 Urea
 C. Cetònics
 Creatinina
 Bilirubina
 Colesterol total, HDL i VLDL
 Sang
 Triglicèrids
 Nitrits
 Gamma GT
 Urobilinogen
 Transaminases (ALT, AST)
 Leucòcits
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Exploració aparell circulatori
Avaluació broncopulmonar amb radiografia anteroposterior i
lateral de tòrax quan sigui mèdica i epidemiològicament
indicades
Realització de proves específiques complementàries, en
funció del risc laboral que estigui exposat el treballador
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Densitat
Sediment

REVISIÓ DE L’EFICÀCIA DE LA PREVENCIÓ
La valoració de l’eficàcia es realitzarà a través de 2 actuacions:


Valoració de l’efectivitat. El/s tècnic/s assignat/s realitzaran un revisió a
través d´un CHECK LIST del compliment normatiu de la corporació, i emetrà
un informe que permetrà a la Direcció de les diferents entitats conèixer
l’estat de compliment de la normativa.



Seguiment de mesures preventives. Amb caràcter anual es realitzarà una
revisió de la planificació preventiva conjuntament amb els responsables
designats. Es valorarà de cada acció:
 Si ha estat desenvolupada i, per tant, corregida la situació.
 Si ha estat planificada la seva execució indicant el responsable i data
prevista d´execució.

El codi CPV és 85140000-2: serveis varis de la salut
4. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

5.1. D’acord a l’article 159.6 de la LCSP, els contractes de serveis de valor estimat inferior a
100.000 € poden utilitzar per a la seva contractació el procediment obert simplificat, i
en el nostre cas que el valor estimat és inferior a 60.000 € podrà seguir la tramitació
que determina l’article 159.6 de la LCSP.
5.2. D’acord a l’article 159.6.b, de la LCSP, s’eximirà als licitadors de l’acreditació de la
solvència econòmica i financera, tècnica i professional.

6.1. El pressupost del servei de prevenció de riscos laborals del personal de la corporació,
és el següent:
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El servei de prevenció de riscos professionals del personal de la corporació no es pot dividir
en lots, ja que es tracta d’un servei unitari. Dividir-lo en lots provocaria dificultats en la
gestió del servei. Dividir-ho suposaria una dificultat afegida per la coordinació dels
contractes, tal i com determina l’article 99 concretament l’apartat 3.b) de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector Públic.
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El pressupost total màxim anual pel contracte de prevenció de riscos laborals del personal
de la corporació, és de 3.988,00 € de preu base anual, més 378,84 € corresponent al 21%
d’IVA, que resulta un import màxim anual total de 4.366,84 €, IVA inclòs.
Es pressupost anual es desglossa en les partides següents:

Prevenció de riscos professionals

Especialitats tècniques
Medicina del treball
Reconeixements mèdics
treballadors)
Total

(entre

40

i

50

Import
base
1.300,00
504,00
2.184,00

IVA

TOTAL

21%
21%
exempt

1.573,00 €
609,84 €
2.184,00

3.988,00

4.366,84 €

No s’aplicarà revisió de preus.
Està inclòs dins d’aquest pressupost el cost dels desplaçaments i qualsevol altra despesa
que generi l’execució del contracte.
Aquest preu només pot ser millorat a la baixa. Totes les ofertes hauran de presentar
l’oferta d’acord a l’Annex 2. OFERTA ECONÒMICA, que s’adjunti al plec de clàusules
administratives.
6.2. Aquest contracte s’executarà amb càrrec a l’aplicació 11.920.22799 de l’exercici 2021.

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS (imports sense IVA)
Prevenci
Especialitats
ó
de
Medicina del treball
tècniques
riscos
2021
1.300,00
504,00

Vigilància
Salut

de

la TOTAL

2.184,00

3.988,00

2022

1.300,00

504,00

2.184,00

3.988,00

2023

1.300,00

504,00

2.184,00

3.988,00

Total

3.900,00

1.512,00

6.552,00

11.964,00

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic, el preu no serà objecte de revisió.
8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
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De conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP, considerant el pressupost base de
licitació, així com les seves possibles modificacions i pròrroga, el valor estimat del contracte
és el següent:
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7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

APROVAT

L’adjudicació es fa en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació, donant compliment a
l’article 145.1 LCSP. Els criteris d’adjudicació previstos són de qualitat, de caràcter
organitzatiu, qualificatiu i d’experiència (article 145.2.2n.LCSP) i la resta són referits al preu,
tal com estableix l’article 145.2, in fine de la LCSP.
Aquests criteris d’adjudicació estan vinculats amb l’objecte del contracte, i previstos amb
ple respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat. Així
mateix són de càlcul aritmètic, de tal manera que l’òrgan de contractació té completament
limitada la seva capacitat de decisió.


CRITERI ECONÒMIC:
PREU DE SORTIDA (màxim 60 punts)

P: punts màxims del criteri preu = 60
Pi: punts de l’oferta
POi: preu oferta a valorar
POm: preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses
PL: preu de licitació.
ALTRES CRITERIS (màxim 40 punts):








Disposar de centres per a la realització de reconeixements mèdics a una
distància màxima de la corporació de 40 KM: 10 punts
Disposar de més d’un tècnic a la província per tal de donar servei a l´entitat:7
punts.
Disposar d’UBS disponibles a la província per tal de donar resposta a les
necessitats l´entitat: 7 punts
Disponibilitat d´una Plataforma de descàrrega dels resultats dels
reconeixements i documentació tècnica: 5 punts
Disponibilitat d´una Plataforma de Formació: 5 punts
Major nombre d’hores de dedicació per trimestre del personal tècnic assignat
(mínim 4 hores per trimestre): 1 punt per cada hora de més de dedicació, fins a
un màxim de 3 punts.
Disposar dels certificats següents (màxim 3 punts):

10

Consell Comarcal del Ripollès - .Informe (TD13)

Montserrat Cañete (1 de 2)
TAG_Secretaria
Data signatura :16/02/2021 12:54:13
HASH:9AC9EDA3EBBCDD3209BC70CFD50AB9995EFFA282

Joaquim Colomer Cullell (2 de 2)
President
Data signatura :16/02/2021 22:42:37
HASH:9AC9EDA3EBBCDD3209BC70CFD50AB9995EFFA282



Codi per a validació :BO5LO-C0S1N-BMNR9
Verificació :https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=
Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 10/13.

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades
econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 60 punts, d’acord amb la
formula següent:

APROVAT




ISO 45001 o OHSAS 18001 (sistemes de gestió de la seguretat i salut):
1,50 punts
ISO 14001 (sistema de gestió ambiental): 1,50 punts

En casos d’empat:
De conformitat amb les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindran preferència en l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent, les següents:
1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les
que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del
percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
2. En cas de persistir l’empat, un cop aplicats els criteris de desempat detallats a l’aparta
anterior, l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en
acte públic, prèvia convocatòria.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules
administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
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Determinació d’ofertes valors anormalment baixes:

APROVAT

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la
desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
9. GARANTIES
De conformitat amb l’article 159.6.f. no es requerirà garantia definitiva.
10. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
10.1.

Condicions especials d'execució relatives a drets laborals i qualitat de l'ocupació:






El contractista ha de complir al llarg de tota l'execució contractual totes
les disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor en
matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball
que siguin aplicables a les persones treballadores vinculades a
l'execució del contracte.
El contractista ha d’aplicar a la plantilla que ha d’executar el contracte
les condicions de treball establertes per l'últim conveni col·lectiu
sectorial i territorial vigent en el qual s'enquadra i desenvolupa la
prestació contractual, sense perjudici de millores sobre el que es
disposa en el mateix.
Per al cas en què no hi hagi conveni col·lectiu o norma que ho reguli, el
contractista ha d'abonar el salari degut en els primers cinc dies de mes
a tot el personal que participi en l'execució del contracte.

No s’admet
12. VIGÈNCIA CONTRACTE

Aquest termini es pot prorrogar per dos anys més, com a màxim. La pròrroga s’haurà
d’adoptar de manera expressa per l’òrgan de contractació.
Les pròrroga serà obligatòria per a l’adjudicatari sempre que el seu preavís es produeixi
com a mínim dos mesos abans de la finalització del termini del contracte.
13. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Prestar el servei de prevenció de riscos professionals a la totalitat de la plantilla de la
corporació, en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i
psicosociologia aplicada i/o medicina en el treball i de la vigilància de la salut, de
conformitat amb els requisits previstos per a la prestació del servei, i detallats al punt
tercer d’aquest informe.
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La vigència del termini del contracte és d’un any.
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11. SUBCONTRACTACIÓ

APROVAT

14. FACTURACIÓ
L’empresa contractista haurà de presentar la factura electrònica d’acord amb la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic en els terminis i les condicions establertes a
l’article 216 del TRLCSP.
La factura haurà de ser enviada a la seu electrònica del Consell Comarcal del Ripollès.
En concret, la bústia de lliurament corresponent al Consell Comarcal del Ripollès és la
següents: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=904
Les factures s’hauran d’enviar trimestralment en els tractaments trimestrals de
desinsectació i desratització i anual en el cas del tractament anual de desinfecció.
15. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Seran causes de resolució del contracte:
Les previstes en l’article 211 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector
Públic.
CONCLUSIONS

Segon. Tramitar l’expedient de contractació, amb càrrec a l’aplicació 11.920.22799 del
pressupost de l’exercici 2021 del Consell Comarcal del Ripollès, en concepte del servei de
prevenció de riscos professionals de la corporació.
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Tercer. Comunicar aquest informe a Secretaria, a Intervenció i a Gerència als efectes
oportuns.
Ripoll, datat i signat electrònicament.
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Primer. És necessària licitar el servei de prevenció de riscos professionals de la corporació.

