Exp. X2019001179
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Esperança Hueso Mateo, funcionaria interina municipal, en qualitat de responsable de
la unitat gestora de l'expedient administratiu amb número X2019001179 relatiu a la
licitació del contracte administratiu dels servei de prevenció aliè de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar, emeto el present INFORME relatiu a la insuficiència de mitjans propis
en aquesta Administració per poder fer front a la prestació la licitació de la qual es
pretén.
PRIMER.- L'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-(EDL 2017/226876), determina l'obligatorietat d'emetre un
informe d'insuficiència de mitjans en la tramitació d'un contracte administratiu
d'aquestes característiques com a requisit indispensable per a la seva deguda licitació.
_
SEGON.- A aquest efecte, s'informa que, a data d'avui, la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar no disposa de:
a) Els recursos humans propis necessaris per dur a terme la realització del servei
de prevenció aliè de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, tant pel volum de feina
com pels coneixements tècnics i especialitzats en la matèria que es requereix.
b) Els recursos materials necessaris atès que no es disposa del suport tècnic i
tecnològic adequat, així com tampoc es disposa de les eines de treball i dels
coneixements necessaris per tal de què el personal pugui desenvolupar les
seves funcions.
TERCER.- Als efectes previstos en l'article 308.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-(EDL 2017/226876), s'informa que la
possible licitació del contracte objecte de tramitació no encobreix una relació
funcionarial o laboral, puix que les característiques i notes determinants de la prestació
són les següents:
L’objecte d’aquesta licitació és la de contractar un servei de prevenció aliè de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
S’entén necessari procedir a la contractació del servei de prevenció de riscos laborals,
per tal d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball del personal de l’ajuntament,
tant en matèria de prevenció tècnica com de vigilància de la salut, de conformitat amb
el que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i el
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
Prevenció, mitjançant un contracte administratiu de serveis, segons el previst en
l’article 17 de la Llei 9/2017, en relació a l’Annex I de dita norma.

Els serveis que es pretenen contractar són:
-

Prevenció tècnica: seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i
psicosociologia aplicada.
La vigilància de la salut: medicina del treball (planificació, estudis,
documentació i registre) i reconeixements mèdics preventius.

L’Ajuntament no disposa de recursos humans propis, així com dels mitjans necessaris
per fer front a la necessitat esmentada. És per això que és necessari contractar aquest
servei a una empresa amb capacitat suficient per dur-lo a terme.
QUART.- A la vista de l'exposat als punts anteriors, es posa de manifest que el servei
de prevenció aliè de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, requereix d’uns recursos humans i
materials especialitzats en la matèria que, l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar no disposa
per poder desenvolupar les seves funcions amb mitjans propis, fet que justifica que es
recorri a la licitació d’un contracte de serveis.
_
CINQUÈ.- El present informe serà objecte de publicació en el perfil del contractant, als
efectes previstos en l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-(EDL 2017/226876).
_
Vilobí d’Onyar, a data de la signatura electrònica

