RESOLUCIÓ d’adjudicació del contracte de serveis de prevenció de riscos laborals
aliens per a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Contracte: Contracte públic
Unitat promotora: Secretaria General de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Tipus: Serveis
Procediment: basat en Acord marc (art 221 LCSP)
Expedient Núm. 1.20.226003300

Antecedents
1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), faculta a les
administracions públiques a concloure acords marc amb la finalitat de fixar les
condicions a què s’han d’ajustar els contractes que es pretenguin adjudicar en base a
l’esmentat Acord marc.
2. El Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenció de
Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat preveu que
les activitats preventives no assumides per les modalitats organitzatives pròpies de la
prevenció s’han de concertar amb un o més serveis de prevenció aliens degudament
acreditats per l’autoritat laboral, motiu pel qual la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya ha formalitzat l’Acord marc dels
Serveis de Prevenció de Riscos Laborals Aliens (CCS 2019 2), del qual l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades n´és una entitat adherida en virtut de conveni que
comporta la seva vinculació al sistema central d’adquisicions del sector públic de
l’Administració de la Generalitat.
3. Atesa la vigència de l’esmentat Acord marc dels Serveis de Prevenció de Riscos
Laborals Aliens, l’Autoritat té la facultat de selecció d’un candidat d’entre les empreses
adjudicatàries del procediment de licitació d’Acord marc, tal i com preveu l’article 221.1
de la LCSP.
4. La tipologia de contractació basada es regula en l’article 221.4 de la LCSP i en la
clàusula 37 del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc dels
serveis de prevenció de riscos laborals aliens (CCS 2019 2). En la present licitació,
l’APDCAT ha optat per fer ús del tipus previst en l’article 221.4.a) que es caracteritza
perquè l’Acord marc de referència estableix tots els termes i la nova licitació consisteix
en un encàrrec de serveis amb concreció de condicions, que s’haurà de prestar de
conformitat amb el que estableix el Plec de prescripcions tècniques de l’Acord marc.
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5. En data 19 de desembre de 2019, es publica al Perfil del contractant l’anunci de licitació
de contractació basada en Acord marc per tal que, els interessats seleccionats
mitjançant invitació prèvia per part de l’APDCAT d’entre les empreses adjudicatàries de
l’Acord marc, conforme a criteris de proximitat respecte a les oficines de l’Autoritat,
presentin les seves proposicions. En concret, les empreses convidades a participar en la
licitació de contractació basada són les següents:
•
•
•

INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL INPREIN, S.L.
PREVENCONTROL, S.A.
RISK XXI, S.L.

I els criteris pels quals s’ha d’adjudicar el contracte basat es preveuen a l’apartat 1.3 de
l’Annex 12 del plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc, Lot 1, destinat
a contractes basats amb un valor estimat d’import menor a 25.000 euros.
6. En data 9 de gener de 2020, se celebra una reunió integrada per diferents membres de
l’APDCAT, amb la finalitat de seleccionar un adjudicatari del contracte de serveis de
prevenció de riscos laborals aliens per a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Es verifica que únicament l’empresa PREVENCONTROL, S.A. ha presentat oferta, i que a
més ho ha fet dins del termini establert, concretament el dia 23.12.2019 a les 13:14:46, tal i
com consta en el registre electrònic habilitat a l’efecte.
A continuació, es revisa la documentació inclosa dins del sobre presentat per l’empresa
PREVENCONTROL, S.A i es comprova que compleix amb les exigències establertes en la
clàusula 37 del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc.
7. Atès que l’empresa PREVENCONTROL, S.A és l’única empresa que s’ha presentat a la
licitació de contractació basada en Acord marc, no és necessari aplicar els criteris
d’adjudicació del contracte previstos en l’apartat 1.3 de l’Annex 12 del Plec de clàusules
administratives particulars de l’Acord marc, Lot 1, relatius als contractes basats amb un
valor estimat d’import inferior a 25.000 euros.
No obstant l’anterior, s’examina l’oferta presentada per empresa PREVENCONTROL, S.A,
en atenció als paràmetres establerts a l’epígraf 1.4 de l’Annex 12 del Plec de clàusules
administratives particulars de l’Acord marc, per tal de valorar si l’oferta és anormalment
baixa. En aquest sentit, no es preveu per als encàrrecs de serveis amb més d’un criteri
d’adjudicació els criteris que cal aplicar en cas que es presenti un únic licitador, per la qual
cosa, cal remetre’s a l’article 85 del Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre) que preveu com a
desproporcionades o temeràries les ofertes que siguin d’import inferior en més del 25% al
pressupost base de licitació, quan només concorri un únic licitador.
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En atenció a l’exposat, es constata que no es tracta d’una oferta anormalment baixa.

Fonaments de dret
1. S’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte
basat en Acord marc, d’acord amb allò que disposa l’article 221 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com la clàusula 37 i l’Annex 12 del Plec de
clàusules administratives particulars de l’Acord Marc dels Serveis de Prevenció de Riscos
Laborals Aliens (CCS 2019 2).
2. És d’aplicació l’article 28.5 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades que disposa que el règim jurídic de contractació de l’Autoritat és el
que estableix la legislació sobre contractes del sector públic.
3. En ús de les competències que preveu l’article 8.3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que confereix a la directora les funcions
d’adjudicar i formalitzar els contractes que requereixi la gestió de l’Autoritat.
Resolc:
1. Adjudicar el contracte de serveis de prevenció de riscos laborals aliens per a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades a l’empresa PREVENCONTROL, S.A.
2. Designar com a responsable del seguiment d’aquest contracte al Responsable de
Recursos Humans de l’Autoritat.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
4. Publicar l’adjudicació en el perfil de contractant.

Barcelona,
digitalment per
CPISR-1 C M. Signat
CPISR-1 C M. Àngels
Àngels Barbarà Barbarà Fondevila
Data: 2020.01.31 11:31:16
Fondevila
+01'00'
La Directora
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