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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT.
OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte d’aquest plec fixar les prescripcions tècniques que han de regir per a la
contractació, d’un Servei de Coordinació d’Activitats Empresarials de l’Ajuntament
d’Olot, de conformitat amb el que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, en el que es
desenvolupa l’article 24 de l’esmentada Llei, en matèria d’activitats empresarials.
INTRODUCCIÓ
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals recull en el seu article 24 l'obligació que quan
dos o més
empreses desenvolupin les seves activitats en un mateix centre de treball, estableixin
els mitjans de coordinació necessaris en pro de la prevenció de riscos laborals,
aquesta obligació queda especificada en el Reial decret 171/2004 sobre coordinació
d'activitats empresarials.
L'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals recull les següents obligacions
pel que fa a la coordinació d'activitats empresarials:
- Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de
dos o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la
normativa sobre prevenció de riscos laborals. A aquest efecte, establiran els
mitjans de coordinació que siguin necessaris pel que fa a la protecció i
prevenció de riscos laborals i facilitaran la informació sobre els mateixos als
seus respectius treballadors.
- L'empresari titular del centre de treball adoptarà les mesures necessàries
perquè aquells altres empresaris que desenvolupin activitats en el seu
centre de treball rebin la informació i les instruccions adequades en relació
amb els riscos existents al centre de treball i les mesures de protecció i
prevenció corresponents, així com sobre les mesures d'emergència a
aplicar, per al seu trasllat als seus respectius treballadors.
- Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització
d'obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d'aquelles que hagin de
desenvolupar-se en els seus propis centres de treball, hauran de vigilar el
compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals de part
d'aquests contractistes i subcontractistes.
- També s'inclouen en aquestes obligacions les activitats en què els
treballadors de l'empresa contractista o subcontractista no prestin serveis
en els centres de treball de l'empresa principal, sempre que tals treballadors
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hagin d'operar amb maquinària, equips, productes, primeres matèries o útils
proporcionats per l'empresa principal.
Els deures de cooperació i d'informació i instrucció recollits en els dos
primers apartats seran aplicables pel que fa als treballadors autònoms que
desenvolupin activitats en aquests centres de treball.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI A DESENVOLUPAR
Les condicions tècniques del contracte del servei Coordinació d'Activitats Empresarials
a l’Ajuntament d’Olot (CAE) són:
- Núm. de treballadors: 350
- Núm. de centres de treball: 18
Per a la gestió de validació documental d'aquesta oferta s'han tingut en compte els
següents dades aproximades:
- Nombre d'empreses contractistes/subcontractistes: 50
- Nombre de treballadors validats en l'últim any: 160
- Nombre de documents gestionats a l'any (aplicant perfil documental
estàndard): 8-10 per treballador i 5-6 per empresa
- Numero d’hores de dedicació d’un Tècnic responsable de CAE: un mínim
de 60 hores presencials anuals.
El Contracte del Servei de Coordinació d'Activitats Preventives suposa les següents
tasques:
- Assessorament permanent en matèria de coordinació d'activitats
empresarials als tècnics de l’Ajuntament d’Olot.
- Gestió documental de la CAE a través d’una plataforma informàtica pel
control de la gestió CAE, inclosa en el cost del contracte. Amb accés per
part de l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olot.
- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades
puguin accedir als treballs objecte de la coordinació, validació documental.
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A DESENVOLUPAR
L’activitat de CAE que es prestarà en aquest contracte serà:
Gestió del Servei de Coordinació d’Activitats Empresarials amb la presencia d’un
Tècnic Responsable de CAE per a la realització de visites inicials d’anàlisis i
recopilació de dades, presentació de les persones de contacte, reunions per a captació
d’informació, visita a centres i/o instal·lacions.
Visita per a establir criteris d’actuació, propostes de perfils de proveïdors,
documentació a demanar i donar, consensuar sistemàtica de treball i actuacions.
Selecció de les empreses prioritàries per a la gestió de l’activitat de CAE
Parametrització de l’aplicatiu segons aspectes acordats, configuració de l’eina
informàtica.
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Facilitar informació a totes les empreses seleccionades (hem estimat unes 20-25 el
primer any), de la posta en marxa d’aquesta activitat, comunicar i donar-les d’alta a la
plataforma i enviar “usuari i pasword” per poder connectar-se directament. Atenent
totes les consultes i ajudes necessàries. Aquesta activitat es farà principalment on line.
Gestió de Validació documental de part del Tècnic Responsable de CAE de tota la
documentació
sol·licitada i que ens arriba. Gestió de les incidències, errors, incorreccions,
invalidacions, ...seguiment de la doc no enviada. (veure gestió detallada a l’ANNEX)
Reunions de coordinació i seguiment de les actuacions acordades i el seu compliment
amb el responsable del contracte de l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament
d’Olot.
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ANNEX
GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Sol·licitud / lliurament d’informació documental: la documentació raonable
Partint de la premissa de trobar la sensata correspondència entre la garantia del
compliment de les obligacions en matèria de CAE i la exigència documental a les
empreses concurrents, contractistes, subcontractistes... proveïdors en general. La
documentació i informació general en matèria de prevenció de riscos laborals que tota
empresa externa ha de conèixer i aplicar durant l’execució de les seves activitats en
els centres de treball de l’AJUNTAMENT D'OLOT serà lliurada als proveïdors,
mitjançant aplicació informàtica específica i en serà exigida, per part de
l’AJUNTAMENT D'OLOT, la seva difusió entre el personal que es desplaci a treballar
al centre de l’empresa.
La documentació orientativa requerida als proveïdors serà:
- Per empresa:
. Amb caràcter general (sempre):
. Qüestionari inicial consensuat amb l’empresa.
. Registre de lliurament de la informació i de la seva difusió
. Pòlissa de responsabilitat civil
. TC2
. Certificat d’estar al corrent a la Seguretat Social
. Certificat d’estar al corrent de pagament amb Hisenda
. Certificat de cobertura de la Mútua d’Accidents de treball
. Pla de Prevenció ó Acreditació del Model Organitzatiu preventiu
. Riscs i mesures preventives de l’activitat a realitzar
. Segons tipus d’activitat a realitzar
. Acreditacions legalment requerides per a tasques específiques
. Planificació de l’activitat
. Certificació de la maquinària
- Per persona:
. Amb caràcter general (sempre):
. Acreditació en formació de prevenció de riscos laborals
. Aptitud de vigilància de la salut
. Segons tipus d’activitat a realitzar
. Acreditació de la formació en matèries específiques
. Autorització per l’ús i/o comandament d’equips.
. Lliurament d’equips de protecció individual
- Per vehicles:
. Amb caràcter general (sempre):
. Assegurança.
. Inspecció Tècnica de Vehicles.
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Anàlisi de l’adequació del contingut / Validació
És fonamental en el procés de tot projecte CAE fer l’anàlisi i validació de la
documentació i dels seus criteris.
L’anàlisi, validació, i si és necessari sol·licitud de modificació o canvi de la
documentació del procés CAE, l’ha de realitzar una persona amb la titulació de Tècnic
superior en prevenció de riscos professionals (CFGS) o acreditar la formació
preventiva de nivell intermedi (amb una durada no inferior a 300 hores del programa
que estableix l'annex V del Reial decret 39/1997, de 17 de gener) a través d’un
certificat expedit per una entitat pública o privada que tingués capacitat per
desenvolupar activitats en aquesta matèria i estigués acreditada per l'autoritat laboral
competent o bé de Tècnic de Prevenció de riscos laborals de nivell superior (amb un
grau universitari oficial més una formació mínima acreditada per una universitat d’una
durada no inferior a 600 hores i continguts previstos a l’annex VI del Reial Decret
39/1997 de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció).
Haurà de facilitar la feina al proveïdor, no demanant-li modificacions capritxoses, o poc
fonamentades, ni exigir adaptacions o modificacions innecessàries.
Enregistrament / Comprovacions de vigència i caducitat / Renovacions i actualitzacions
de documentació
La CAE requereix una eina de gestió que permeti l’organització, control, gestió i
custòdia de l’amplia documentació que normativament s’exigeix, que disposi dels
processos de validació automàtica quan això sigui parametritzable, així com la gestió
dels necessaris requeriments als proveïdors davant de pròximes caducitats. Aquesta
eina de gestió ha d’estar operada per un/a tècnic/a de referència que a més estigui en
disposició de resoldre qualsevol incidència d’aquest àmbit, garantint una adequada
coordinació documental.
Olot, 13 de desembre de 2021
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