INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL PREVENTIU (FARMACÈUTIC, ERGONÒMIC I EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL) I VESTUARI LABORAL PELS TREBALLADORS/ES DE L’AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS

- Necessitat i idoneïtat de la contractació
D’acord amb l’article 43 de l’actual Acord de condicions, es dona compliment amb la dotació
de la roba de treball necessària al personal de determinats col.lectius, que així estava
establert, pel desenvolupament de les seves funcions (Auxiliars de serveis, personal de
manteniment d’Esports i Cementiri, vigilants forestals). Queda exclosa la uniformitat de la
Policia Local, que té el seu propi sistema de licitació.
Per altra banda, la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, estableix
que s’ha de vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors/es de tota organització, marcant
com a criteris prioritaris les mesures de protecció col·lectives. Tot i això, aquestes no sempre
són possibles o efectives per eliminar o disminuir els riscos laborals a marges acceptables,
essent necessari complementar-les en alguns casos amb elements de protecció individual.
És per aquest motiu que dintre dels processos que contempla el sistema de Prevenció de
Riscos Laborals de l’Ajuntament de Castelldefels a l’Annex 6 del Sistema de Qualitat, es
contempla el de compres de material preventiu, entre les quals principalment es troben les de
material farmacèutic (cremes de protecció solar, gel desinfectant hidroalcohòlic, cremes
antimosquits…), ergonòmic (reposapeus, reposacanells, elevadors de pantalla, dispositius
mans lliures per l’ús del telèfon…) i equips de protecció individual (d’ara endavant EPI’s, com
guants de protecció, ulleres de seguretat, cascos, vestuari d’alta visibilitat, calçat de seguretat,
etc.). Aquest procés es detalla al Pla de Prevenció en el procediment d’entrega d’EPI’s als
treballadors/es que, seguint els criteris que marca la legislació de l’àmbit de la Prevenció de
Riscos Laborals, les normes d’homologació i qualitat d’aquests elements i com a resultat de les
avaluacions de riscos, ho necessiten.
Degut a la diversificació de serveis que ofereixen les diferents àrees/seccions/unitats de
l’ajuntament, hi ha presents riscos laborals de varis tipus als quals els/les treballadors/es de
l’entitat estan exposats i que es reflexen a les respectives avaluacions de riscos, a partir de les
quals es planifica l’activitat preventiva, que estableix les mesures correctores/preventives per
eliminar o disminuir aquests riscos, mesures entre les quals es troba l’entrega d’aquest
material preventiu com a protecció individual. La gran part de funcions que realitzen els/les
treballadors/es de l’Ajuntament de Castelldefels són de tipus administratives, amb la qual cosa
es contemplen com a principals riscos en aquest sentit els ergonòmics, d’aquí la necessitat del
material d’aquest tipus. Tot i això, també trobem riscos específics en altres col·lectius relatius a
agents biològics i d’higiene, i d’exposició a radiació solar, que justifiquen la compra de material
farmacèutic; a més de tasques que realitzen algunes unitats que impliquen treballs amb
productes químics, maquinària, eines de treball, feines al carrer, etc., i que per tant, i com a
mesura preventiva, han de portar els adequats EPI’s.

Actualment, el Servei de Prevenció Propi (d’ara endavant SPP) gestiona la compra del material
objecte de la licitació a través de peticions de comanda a la Unitat de Compres. Aquest procés
es realitza periòdicament en funció del deteriorament o caducitat dels EPI’s que ja utilitzen
els/les treballadors/es, les noves incorporacions a llocs de treball que en necessiten, canvis
normatius o la detecció de nous riscos durant les avaluacions de riscos laborals. Tot i que no es
poden preveure les necessitats exactes de material preventiu, sí que hi ha per part del SPP un
coneixement de l’ús i quantitat orientatiu d’aquest a l’ajuntament.
EL SPP actua sota criteris de qualitat de l’ISO 9001:2015 i per tant segueix un model de millora
continua que persegueix l’optimització dels recursos i processos que contempla, inclós el de
compres. El SPP entèn que, amb la licitació del subministrament de material preventiu que
aquest servei compra, es reduirien substancialment els plaços d’entrega, facilitaria la gestió
prèvia de sol·licitud de material per no haver de formalitzar un contracte en cada cas i es
garantiria la fiabilitat en la qualitat dels productes, ja que s’incorporen al Plec de Prescripcions
Tècniques les corresponents homologacions i característiques tècniques i de qualitat que
aquests han de complir. A més, amb la incorporació del SPP al Sistema de Qualitat de
l’ajuntament, es realitza avaluació de proveïdors, enregistrant possibles incidències que puguin
sorgir i gestionant-les en conseqüència.
D’aquesta forma, tenint en compte que el SPP i la Secció de Personal (encarregada de la
dotació del vestuari laboral), han de gestionar compres recurrents i periòdiques del material
preventiu i vestuari laboral especificat anteriorment, i, d’acord amb 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, s’inicia la contractació, pel període 2020-2023, pel que fa al
subministrament d’aquest.

- Existència de crèdit i valor estimat
La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
23/9200/2279902/AREA19 (lot 1, 2 i 3), i 23/9200/22104/AREA19 i 61.2410.2269906 (lot 4).
El valor estimat del contracte aproximat serà de 62.728,49 euros (IVA no inclòs) pels 2 primers
anys amb pròrrogues previstes per 2 anys més amb la mateixa quantitat, donant un valor total
de 125.456,98 euros (IVA no inclòs).

- Responsable del contracte i regidor/a del qual depèn.
Responsable del contracte: Francisco Alfonso Segura Munera (tècnic de prevenció de riscos
laborals).
Regidora de la qual depèn: Lourdes Armengol Aymerich (Regidora de Règim Interior).
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