Núm. d'expedient: N801/2021/000108

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE
Servei de metge d’empresa
Procediment obert i tràmit ordinari
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I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE
1. Objecte del contracte.
És objecte del contracte la prestació del Servei de metge d'empresa. Es tracta d’un
servei de consultes mèdiques, assimilable a un metge de família.
El present servei no té relació amb el servei de prevenció. Tampoc formen part del seu
àmbit:
-

revisions mèdiques.

-

altes/baixes laborals.

Es tracta d’un servei de lliure accés per part dels empleats/des de l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat, que actualment disposa d’una plantilla aproximada de 800
treballadors/es.
El contracte No comporta prestacions directes a la ciutadania.
El servei s’ha d’adaptar a les necessitats de l’Ajuntament prenent les mesures que
consideri oportunes pel correcte compliment de les obligacions a que s’haurà sotmès
l’adjudicatari com a conseqüència del present plec de prescripcions, així com del
contracte que se'n deriva.

II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
2. Contingut concret i detallat de les prestacions. Organització del servei.
El servei objecte del contracte, consisteix en la prestació d’atenció mèdica als empleats
i empleades municipals que ho requereixin durant l’horari que s’estableixi (2 hores
diàries de dilluns a divendres, veure clàusula 3).
Altres prestacions en les que col·laborarà i/o participarà (incloses en el còmput d’hores
setmanals):
-

protocols d’actuació aprovats per la corporació respecte a possibles situacions de
risc

de

la

seva

plantilla

(protocols

d’assetjament,

d’agressions,

de

drogodependències,...)
-

actuacions i/o projectes que s’impulsin des de l’Ajuntament en temes de salut
adreçades als seus empleats/des.
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3. Temps i freqüència de les prestacions.
El Servei es prestarà en les dependències que l’Ajuntament tingui habilitades a tal
efecte (actualment Can Jordana) durant dues hores diàries, de dilluns a divendres, en
horari de matí. L’horari inicial previst és el següent:
-

Dilluns de 12 a 14 h.

-

Dimarts de 9 a 11 h.

-

Dimecres de 9 a 11 h.

-

Dijous de 9 a 11 h.

-

Divendres de 9 a 11 h.

El servei contractat ha de tenir flexibilitat pel que fa a possibles modificacions en
l’horari de prestació del servei, sempre dins dels marges de 2 hores diàries en horari
laboral estàndard de matí (de 8 a 15 hores)
Tanmateix, també ha de tenir flexibilitat per dur a terme una part de la seva prestació
en la modalitat de teleassistència, si les circumstàncies així ho fan necessari.
El servei es prestarà els 12 mesos de l’any, i només els dies laborals segons el
calendari laboral que anualment es trobi en vigor pels treballadors/res de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat.

4. Metodologia.
Es tracta d’un servei de lliure accés per part dels empleats i empleades de
l’ajuntament. La manera d’accedir-hi és demanant hora a través del Portal de
l’Empleat, l’eina corporativa del Servei de Recursos Humans. El sol·licitant pot veure
la disponibilitat d’hores i fer una reserva, amb antelació i també pel mateix dia. En
casos d’urgència també els empleats poden personar-se sense tenir hora concertada.
El facultatiu recollirà amb un sistema propi el contingut de la visita realitzada, que
cumpleixi la legislació vigent en temes de protecció de dades.
No hi ha un límit d’atencions per usuari.
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de proveir el personal mèdic destinat del
vestuari, material mèdic i material de protecció individual (epis) necessaris.
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5. Edificis i instal·lacions on es presta el servei.
En les dependències que l’Ajuntament tingui habilitades a tal efecte (actualment Can
Jordana, carrer de l’Ebre, 27). Les visites es realitzaran en un despatx que garanteixi la
privacitat necessària. També està a disposició de les visites la sala d’espera de la
planta 0 de Can Jordana.

III. CONTROL DEL SERVEI I AVALUACIÓ.
6. Mecanisme de control i avaluacions.
a)

S'estableixen els següents mecanismes de control i seguiment per tal de vetllar

pel correcte funcionament del servei:
1. Memòria del servei (anual).
El contingut de la present memòria serà a definir per l’adjudicatari. Tot i així es defineix
el present contingut mínim:
-

nombre d’atencions (mensual i distingint entre primeres i segones i
successives)

-

tipologia de consultes

-

relació de desviacions produïdes o detectades, tals com situació de possibles
abusos del servei per part d’usuaris/es, etc.

2. Reunions periòdiques (semestrals)
L’objectiu de les presents reunions és fer un seguiment de l’execució del contracte. Es
seguirà l’estructura de contingut de la memòria anual. Les reunions seran amb format
presencial o de videoreunió.
b) S’estableix el següent mecanisme d’avaluació:
1. Enquestes de satisfacció del servei. Seran complimentades pels usuaris/es del
servei.
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