PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ DE L’AJUNTAMENT DE
VILOBÍ D’ONYAR
I. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del present Plec és la prestació del Servei de Prevenció Aliè en les
especialitats de:
- Seguretat en el Treball
- Higiene Industrial
- Ergonomia i psicosociologia Aplicada
- Medicina del Treball
- reconeixements mèdics preventius
Amb l'abast i necessitats que figuren en el present plec de condicions i en la normativa
legal d'aplicació, a saber:
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals -LPRL- Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels
Serveis de Prevenció
- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
El contracte donarà servei a tot el personal funcionari, laboral, eventual i membres
polítics de l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
El nombre d'empleats, que presta serveis per a l'Ajuntament, tant fix com a temporals,
que Integren actualment la plantilla orgànica, ascendeix en l'actualitat a 39 empleats;
quantitat que pot variar amb motiu de la subscripció de Convenis amb altres
Administracions per a la contractació de personal i, si escau, de les subvencions
anuals que es percebin, personal aquest que, si ben no forma part del personal de
plantilla, no obstant això, subsistirà pel que fa al mateix l'obligatorietat de mantenir el
servei de prevenció i de vigilància de la salut.
En quan als membres polítics actualment està format per 7 regidors a l’equip de
govern i 4 a l’oposició.
El personal municipal està distribuït en els següents centres de treball pertanyents a
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar en els quals hauran de prestar-se els serveis de
prevenció i vigilància de la salut.
CENTRE
Oficines municipals
Biblioteca municipal
Local Jove
Consergeria
Guàrdia municipal
Llar d’Infants municipal
Brigada municipal de manteniment
Brigada municipal de neteja

NÚM. DE TREBALLADORS
13
2
1
1
6
8
4
4

Personal polític

11 (7 govern i 4 oposició)

II. CONTINGUT DEL CONTRACTE
L’empresa adjudicatària tindrà l'obligació d'efectuar totes les activitats les quals
correspon als Serveis de Prevenció, segons la legislació vigent, pel que fa al conjunt
d'empleats de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar que el present plec comprèn.
Aquestes que s'entendran com a activitats mínimes a portar a efecte i no com a llistat
limitatiu, sent millorables per les propostes presentades per les entitats concurrents.
En conseqüència, el contracte comprendrà, almenys, les següents especialitats que es
relacionen:
II.1 ESPECIALITATS
Les especialitats a realitzar pel Servei del Prevenció comprendran les següents:
- Seguretat en el treball
- Higiene industrial
- Ergonomia i psicosociologia aplicada
- Medicina del treball i vigilància de la salut
II.2 CONTINGUT DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA
1.- L'especialitat en seguretat en el treball comprèn:
1.1 Proporcionar l'assessorament i recolzament en el disseny, aplicació i coordinació
dels plans i programes d'actuació preventiva.
1.2 Realitzar l'avaluació dels factors de riscos que puguin afectar a la seguretat i salut
dels treballadors en els termes previstos en l'article 16 LPRL i posteriors modificacions
de la mateixa, i consegüent planificació de l'activitat preventiva, proposant la
determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la
vigilància de la seva eficàcia.
1.3 Informació i formació, teòrica i pràctica, a l'inici de la prestació laboral dels
treballadors i, si escau, periòdicament, garantint la formació de tot el personal de
l'Ajuntament durant la vigència del contracte, i tot això de manera suficient i adequada
en matèria preventiva centrada específicament en el lloc de treball a impartir sempre
als diferents centres de l'Ajuntament, i concorde al Pla de Formació i Informació a
elaborar per a cada lloc de treball existent a l'Ajuntament.
1.4 Anàlisi de les possibles situacions d'emergència, proposant les mesures a adoptar
en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels diferents centres de
treball, mitjançant la confecció d'un Pla d'Actuació en cas d'emergència. Així mateix,
s'haurà de formar presencialment al personal encarregat de posar en pràctica
aquestes mesures, mitjançant un curs teòric-pràctic en Mesures d'Emergència i
Evacuació i Primers Auxilis.

1.5 Elaboració de la documentació així com de la memòria i programació anual al fet
que es refereixen els articles 23 i 39.2.d) LPRL.
1.6 Elaboració de plans específics en matèria de seguretat en el treball (equips de
protecció individual, equips de treball, estat de compliment de la normativa industrial i
contra incendis, etc.) amb la finalitat de la seva acreditació on fos de menester
(inspecció de treball, organismes públics, administracions públiques, etc.)
1.7. Anàlisi i recerca dels danys a la salut que es produeixin en tot el personal vinculat
a l'Ajuntament.
1.8 Seguiment de la sinistralitat de l'Ajuntament, facilitant la relació periòdica
d'accidents de treball amb baixes i malalties professionals que ocorrin.
1.9. Informació sobre inspeccions o auditories d'aquelles instal·lacions i riscos
sotmesos a inspeccions tècniques reglamentàries.
1.10. Reavaluació constant i detecció de nous riscos quan es modifiquin les condicions
de treball o quan es creen nous llocs de treball o després d'haver-se produït un dany a
la salut greu.
1.11 Determinació de prioritats en relació amb els mitjans de prevenció d'accidents de
treball.
1.12 Assessorament tècnic i, si escau, cooperació, trasllat a les dependències de la
Inspecció de Treball o altres organismes públics, davant eventuals inspeccions que
puguin donar-se als diferents Centres de l'Ajuntament, independentment de quin pugui
ser el motiu que la causi.
1.13 Qualsevol altre aspecte o element relacionat amb aquesta disciplina que
contempli la legislació vigent, garantint la confecció i compliment del Pla de Prevenció
de tots els Centres i Personal depenent de l'Ajuntament.
2.- L'especialitat d'higiene industrial comprèn:
2.1. Disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
2.2. Avaluació dels riscos de malalties professionals (inicial i periòdica).
2.3. Determinació de prioritats en relació amb les mesures de prevenció de malalties
professionals, a través de la planificació preventiva.
2.4 Anàlisi de condicions que afectin directament al treballador i aplicació de les
mesures correctores: avaluació de les condicions higièniques en el lloc de treball,
estudis d'equips de protecció individual, estudi de contaminants.
2.5 Informació i formació, teòrica i pràctica, a l'inici de la prestació laboral dels
treballadors i, si escau, periòdicament, garantint la formació de tot el personal de
l'Ajuntament durant la vigència del contracte, i tot això de manera suficient i adequada
en temes d'higiene industrial centrada específicament en el lloc de treball.

2.6 Estaran específicament inclosos en l'especialitat d'Higiene Industrial, totes les
preses de mostres, l'anàlisi de les mateixes i l'emissió dels informes acreditatius
professionals referents a:




Agents químics: metalls, sílice, amiant, compostos orgànics i altres compostos
inorgànics.
Agents físics: soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions no ionitzants,
temperatura, humitat i il·luminació.
Agents biològics: anàlisi de mostres ambientals per a la determinació d'agents
químics i/o biològics.

I que existeixin en l'ambient laboral de qualsevol dels Centres i personal vinculats i
dependents de l'Ajuntament.
2.7 Elaboració d'informes específics en matèria d'higiene industrial amb la finalitat de
la seva acreditació on fos de menester (inspecció de treball, organismes públics,
administracions públiques, etc.).
2.8. Qualsevol altre aspecte o element relacionat amb aquesta disciplina que contempli
la legislació vigent.
3.- Les activitats preventives a desenvolupar en l'especialitat d'ergonomia i
psicosociologia serien les següents:
3.1. Proporcionar l'assessorament i recolzament en el disseny, aplicació i coordinació
dels plans i programes d'actuació preventiva derivats dels riscos detectats des de la
perspectiva ergonòmica i/o psicològica. Estan específicament inclosos els aspectes
preventius relacionats amb:






Condicions ambientals ergonòmiques.
Càrrega física.
Càrrega mental.
Disseny de tasques o llocs de treball.
Treball repetitiu.

3.2 Informació i formació, teòrica i pràctica, a l'inici de la prestació laboral dels
treballadors i, si escau, periòdicament, garantint la formació de tot el personal de
l'Ajuntament durant la vigència del contracte, i tot això de forma suficient i adequada,
centrada específicament en el lloc de treball.
3.3 Elaboració de la documentació així com de la memòria i programació anual al fet
que es refereixen els articles 23 i 39.2.d) LPRL.
3.4 Elaboració d'informes específics en matèria d'ergonomia i psicosociologia amb la
finalitat de la seva acreditació on anés menester (inspecció de treball, organismes
públics, administracions públiques, etc.).
3.5 La vigilància de la salut dels treballadors en l'especialitat de medicina del treball i
vigilància de la salut es realitzarà d'acord a les funcions recollides en l'article 22 LPRL i
en els articles 37.3 i 38 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el

Reglament dels Serveis de Prevenció i, si escau, les seves posteriors modificacions
caso que les hi hagués.
3.6 L'empresa adjudicatària garantirà a tot moment el dret a la intimitat i dignitat dels
empleats, així com la confidencialitat de tota la informació relacionada amb la
vigilància de la salut dels mateixos.
4. Entre les activitats de medicina del treball i vigilància de la salut dels
treballadors es comprendran les següents:
4.1 Assessorament i suport a l’ Ajuntament de Vilobí d’Onyar per:
 Disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
 L'avaluació dels riscos.
 La determinació de les prioritats.
 La informació i formació dels treballadors en relació amb la medicina del treball.
4.2. Periodicitat del reconeixement mèdic. La periodicitat del reconeixement mèdic per
a tots els treballadors serà anual com a mínim, o cada menys temps si així ho
determinés el protocol de treball de cada lloc i, si escau, la qual cosa estableixi el
Conveni Col·lectiu.
En particular, es procedirà a una avaluació de la salut de les treballadores en situació
d'embaràs, part recent o lactància, els treballadors sensibles a determinats riscos i
personal que reprenguin el treball després d'una absència perllongada per motius de
salut, excedències i altres causes que donin lloc a la reincorporació al treball; i fins i
tot, per al cas dels treballadors que ho sol·licitin, bé ells personalment o l'empresa, per
canvi de lloc de treball per raons de salut, o que es trobin en situació d'especial
sensibilitat a determinats riscos.
Anualment i sempre en l'horari que proposi l'Ajuntament, coincidint amb la realització
de la vigilància de la salut, es realitzaran a tot el personal municipal que ho desitgi les
proves mèdiques previstes en aquest plec, que tindran caràcter de mínimes i
millorables a través de les ofertes que presentin els licitadors.
4.3. Una avaluació de la salut dels treballadors, fixos i temporals, que determinarà amb
caràcter previ a la seva incorporació al lloc de treball assignat, l'aptitud per al seu
acompliment, així com una nova avaluació d'aquests empleats en el supòsit de nova
assignació de tasques específiques que comporti riscos per a la salut.
4.4 Col·laboració amb la resta dels Tècnics del Servei de Prevenció per analitzar la
possible relació entre danys a la salut-exposició laboral i proposar de manera conjunta
totes les mesures preventives per millorar les condicions i el medi ambient de treball.
4.5 Una vigilància de la salut a intervals periòdics, amb una freqüència mínima anual,
que s'efectuarà simultàniament a les altres proves i reconeixements mèdics que es
portin a efecte. La vigilància de la salut estarà sotmesa a protocols específics o altres
mitjans existents pel que fa als factors de risc als quals estigui exposat el treballador.
4.6 Els exàmens de salut inclouran, en tot cas, una història clínic laboral, en la qual a
més de les dades pròpies d'aquesta, es faran constar els estudis complementaris
efectuats en funció dels riscos inherents al treball, així com una descripció detallada

del lloc de treball, el temps de permanència en el mateix, els riscos detectats i les
mesures de prevenció adoptades, en qualsevol cas, haurà de comprendre com a
mínim els següents serveis:




Exploració física.
Proves complementàries: audiometria, electrocardiograma, i espirometria.
Anàlisi clínica, compost d'hemograma, orina elemental i els diferents
paràmetres bioquímics concorde en cada cas als riscos inherents a cada lloc
de treball existent a l'Ajuntament, no obstant això, de manera indiscriminada
s'inclourà en aquesta analítica els paràmetres LDL, HDL i Hemoglobina
glicosilada.

4.7. El personal sanitari del servei analitzarà els resultats de la vigilància de la salut
dels treballadors i de l'avaluació de riscos i proposarà mesures encaminades a millorar
les condicions i medi ambient de treball.
4.8 El personal sanitari del servei de prevenció estudiarà i valorarà especialment, els
riscos que puguin afectar a les treballadores en situació d'embaràs o part recent i als
empleats especialment sensibles a determinats riscos, amb obligació d'elaboració de
protocols d'actuació per a dites suposades.
4.9 La vigilància de la salut es realitzarà en horari consensuat amb l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar, a fi d'entorpir el menys possible el correcte funcionament dels diferents
centres.
4.10 Elaboració d'informes específics en matèria de medicina del treball i vigilància de
la salut amb la finalitat de la seva acreditació on fos de menester, (inspecció de treball,
organismes públics, administracions públiques, etc.).
4.11. En el no previst en el present plec s'estarà al que es disposa en la normativa
vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
III. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
L’adjudicatari haurà de vetllar pel compliment del Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener, pel que es desenvolupa l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials, així
com qualsevol desplegament normatiu posterior d’aquesta. Per fer efectiva la
coordinació d’activitats empresarials, el Servei de Prevenció Aliè exigirà a les
empreses contractades, uns requisits mínims que garanteixin el compliment dels seus
deures en matèria de seguretat i salut, i supervisarà aquest compliment el tècnic que
presti serveis presencials a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
El Servei de Prevenció aliè també garantirà, d’acord amb l’art. 24 de la LPL, el deure
d'informació entre empreses o entre la Corporació i l’empresa. Aquest deure
d'informació, des d'un punt de vista tècnic, s'ha d'entendre's com:


Informació a subministrar per part de l'empresari titular de l'empresa
principal
als empresaris que desenvolupin activitats en el seu centre de
treball: informació i instruccions adients en relació amb els riscos existents en






el centre de treball. Tant dels riscos generals de l'empresa com dels específics
de l'àrea funcional on es duguin a terme les tasques.
Mesures de prevenció i protecció corresponents a aquests riscos.
Mesures d'emergència a aplicar. Necessitat o obligatorietat de realitzar les
tasques segons el procediment de treball establert.
Necessitat o obligatorietat de realitzar les tasques segons el
procediment de treball establert.
Definició explícita de l’obligatorietat d’obtenir permís o autorització de
treball per a l’execució de la tasca.

IV. PREU DEL CONTRACTE
El pressupost base de licitació total és de DEU MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB
TRETZE CÈNTIMS (10.051,13 €), IVA exclòs, més 1.209,84€ corresponents al 21%
d’IVA relatiu al servei de prevenció, essent despesa total de ONZE MIL DOS-CENTS
SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT (11.260,98 €) IVA inclòs.
Import anual

Import contracte
(2 anualitats)

Costos directes:
Costos personal
Revisions mèdiques
Total costos directes

2.571,93
2.145,00
4.716,93

5.143,86
4.290,00
9.433,86

Costos indirectes:
Despeses generals (6%)
Benefici industrial (6%)
Pressupost base
IVA
Total costos indirectes

154,32
154,32
5.025,56
604,92
913,55

308,63
308,63
10.051,13
1.209,84
1.827,10

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

5.630,49

11.260,98

Concepte

Per calcular el pressupost base de licitació s'han tingut en compte els
preus de mercat i les últimes depeses realitzades per a aquest servei es
desglossa en els següents conceptes.



Quota fixa pel servei de vigilància de la salut i pel servei de Prevenció de
Riscos Laborals
Preus unitaris per revisió mèdica.

Els preu unitari per revisió mèdica considera el cost directe del personal d’una UBS
(Unitat bàsica sanitària) per un nombre de treballadors inferior a 2.000 persones
segons Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen els criteris
bàsics sobre l’organització de recursos per desenvolupar l’activitat sanitària
dels serveis de prevenció, (BOE-A-2011-11428), i al II Conveni col·lectiu
nacional dels serveis de prevenció aliens, segons la Resolució del 21 de setembre de
2017 de la Dirección General de Empleo (BOE-A-2017-11523) corresponent a costos
de recursos humans.
Aquest import no suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament atès que
aquesta es determinarà en funció de les revisions mèdiques realment realitzats durant

l’execució del contacte, per tractar-se d’una prestació de caràcter voluntari per als
treballador.
V. DURADA DEL CONTRACTE
El termini d’execució del present contracte s’estableix en dos anys, a comptar des de
la data de formalització del contracte.
Es preveu la pròrroga del present contracte, consistent en dos períodes independents
d’un any cada un.
VI. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES
L'adjudicatari tractarà com reservada tota la informació que, en relació amb aquest
contracte, li sigui facilitada per l'Ajuntament de la Vilobí d’Onyar. L'adjudicatari no
utilitzarà la informació facilitada sense coneixement previ i consentiment per escrit de
l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar, ni desvetllarà a tercers aquesta informació, llevat per
raó del compliment de les obligacions derivades d'aquest contracte, de la normativa
legal aplicable o per requeriment de l'autoritat laboral, sanitària o judicial. Aquest
tractament vetllarà a tot moment pel dret a l'honor, a la intimitat i dignitat de l'empleat,
comportant la confidencialitat i sigil del personal que tramitin informació personal dels
empleats de l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar, amb aplicació estricta de la normativa de
protecció de dades de caràcter personal vigent a cada moment.

