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Expedient núm. TNC-2019-00046
Resolució per la qual s’aprova l’expedient de contractació "Servei de prevenció aliè, Pla
d’autoprotecció i Coordinació d’Activitats Empresarials del Teatre Nacional de Catalunya”.
Antecedents
1. En data 8 d’abril de 2019 es va iniciar l’expedient de contractació de referència.
2. En la mateixa data va formular-se el corresponent plec de clàusules administratives particulars, i el
qual va ser informat pels Serveis jurídics del TNC.
Fonaments de dret
1.
Articles 21, 117 i 317 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.(LCSP)
2.
Article 13.2 del Reglament de règim intern del Consell d’Administració del TNC, aprovat en sessió
de 19 de juliol de 2013, en relació amb els poders atorgats a la Directora Executiva com a òrgan de
contractació.
Resolc
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del "Servei de prevenció aliè, Pla d’autoprotecció i
Coordinació d’Activitats Empresarials del Teatre Nacional de Catalunya” i la despesa per un
import total màxim de 42.575,06 € (35.186 € i 7.389,06 € d’IVA) desglossats en els següents preus
unitaris:
Contractació del servei de prevenció
aliè (SPA) que preveu la Llei 31/1995:
Contractació del servei de prevenció aliè (SPA) que preveu la
Seguretat en el treball, Higiene
Llei 31/1995:
industrial i Ergonomia i Psicosociologia
aplicada i Pla d’Autoprotecció segons el MEDICINA DEL TREBALL I VIGILÀNCIA DE LA SALUT
RD 82/2010:
TÈCNIC PREVENCIÓ DESIGNAT

X € per hora del Tècnic de prevenció
designat
(preu màxim licitació 38 €, IVA exclòs,
45,98 € IVA inclòs)

Treballs exclosos
reconeixements
X € per treballador/any
(preu màxim licitació
15 €, IVA exclòs,
18,15€ IVA inclòs)
(Incloure el
nombre
d’hores/any)

1)Reconeixement mèdics complet
X € per treballador/any
(preu màxim licitació 38 €, IVA exempt)
2) Reconeixement mèdic sense analítica
X € per treballador/any
(preu màxim licitació 28 €, IVA exempt)
3) Reconeixement mèdic especial
(embarassada, incorporació baixa llarga durada,
etc.)
X € per treballador/any
(preu màxim licitació 20 €, IVA exempt)
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Contractació del servei de Coordinació d’activitats empresarials en aplicació del Real
Decret 171/2004:

Preu màxim
licitació
(IVA exclòs)
2.500 €

Preu màxim
licitació
(IVA inclòs)
3.025 €

Implantació i formació inicial (Fase 4)

1.000 €

1.210 €

Únic

Alta de la llicència de l’Aplicació informàtica CAE )

1.000 €

1.210 €

Únic

Llicència d’aplicació de Aplicació informàtica CAE

220 €

266,20 €

Mensual

Gestió integral d’intercanvi documental amb
Aplicació informàtica CAE (Inclou la creació dels
proveïdors, treballadors i l’intercanvi documental en base a
un promig de 1.300 documents validats) (Fase 5)

1€

Anàlisi, disseny i parametrització (Fase 1, 2 i 3)

1,21 €

Tipus
pagament
Únic

Per document

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
Tercer.- Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment restringit a l'empara
del que disposa l’article 160 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP).

La Directora Executiva,

Mònica Campos Estévez
Barcelona, 9 d’abril de 2019

