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Assumpte:

Serveis Econòmics I Generals
Recursos Humans
RRHH2019000058
Quiron Prevencion Slu
Contractació de serveis Prevenció Riscos Laborals

GLG/avt
DECRET
Relatiu a la contractació de servei per a la contractació del servei de prevenció
de riscos laborals
Antecedents
L'Ajuntament de Figueres, en compliment de les seves obligacions de
prevenció de riscos laborals en els respectius centres de treball propis i donat
que no disposa dels medis personals a nivell tècnic per atendre l'esmentat
servei té la necessitat de contractar el servei de forma externa. Aquest servei
comprén, segons proposta que s'adjunta a l'expedient, les activitats tècniques
següents:







Especialitat en seguretat en el treball
Especialitat en higiene industrial
Especialitat en ergonomia i psicologia
Proposta de desenvolupament de l'activitat de de vigilància de la salut
Exàmens de salut
Revisió de l'eficàcia de la prevenció

En data 20 de juny de 2018 es contractà la mercantil Quiron Prevención, SLU,
amb CIF núm. B64076482 la prestació descrita abans mentre es preparava
l'adjudicació des del servei de contractacions de l'Ajuntament de Figueres.
Problemes greus de personal han fet impossible iniciar dins de termini les
licitacions i atès que la mercantil Quiron Prevención, SLU ja ha implementat les
directrius en prevenció que imposa la normativa i alhora és necessària la seva
continuïtat fins la nova adjudicació.
Vist que s'ha presentat pressupost per part de l'empresa Quiron Prevención,
SLU per a realitzar el servei de prevenció de riscos laborals, pels imports
desglossats a continuació:

CONCEPTE
IMPORT
Especialitats Tècniques (període 01/03/2019 a
4.290,00
31/08/2019)

IVA 21% TOTAL
900,90
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5.190,90

Estudi psicosocial consistent en passar
qüestionaris en modalitat On line i realització 2.800,00
d'entrevistes. Emissió de l'informe corresponent

588,00

Medicina del treball (Cobertura de la disciplina
2.880,00
604,80
període 01/03/2019 a 31/08/2019)
Màxim de 65 reconeixements mèdics laborals
2.925,00
(45€/unitat)
IMPORT TOTAL
12.895,00 2093,70

3.388,00
3.484,80
2.925,00
14.988,70

Fonaments jurídics
 L'article 18 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, defineix com a contracte administratiu de serveis el
contracte que té per objecte una prestació de fer consistent en el
desenvolupament d'una activitat o dirigida a l'obtenció d'un resultat
diferent a una obra o un subministrament.
 El contracte compleix amb el concepte de contractació menor i els seus
límits, que es determinen a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, el qual
disposa que es consideren menors els contractes de valor estimat a
15.000 €, quan es tracti de contractes de serveis.
 D'acord amb l'article 118.3 de la LCSP, i dels antecedents obrants en
aquest Departament de Contractació, s'ha comprovat que l'any 2017 i
anteriors es va contractar amb Quiron Prevención, SLU amb NIF
B64076482 i, que aquesta mercantil resulta de la integració de 4
societats entre les quals hi ha MC Prevención amb qui ja s'havien
subscrit més contractes menors de serveis amb anterioritat.
 L'objectiu d'aquest contracte és donar el servei de prevenció en riscos
laborals mentre es prepara la nova licitació, que respectarà els principis
contemplats en l'article 1 i 2 de la LCSP. L’ article 29.8 de la LCSP es
disposa que els contractes menors no podran tenir una duració superior
a un any ni ser objecte de pròrroga.
 L’ article 63.4 de la LCSP estableix que un cop adjudicat el contracte
menor aquest s’haurà de publicar dins el trimestre en el perfil del
contractant, indicant l’ objecte, duració, l’ import d’ adjudicació, inclòs l’
Impost sobre el Valor Afegit i l’ identitat de l’ adjudicació.
 La resolució de l'òrgan de contractació serà notificada a l'adjudicatari. La
notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb
l'establert en l'article 151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 Es comunicaran al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte adjudicat, entre els quals figurarà la identitat de
l'adjudicatari, l'import d'adjudicació d'aquests, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
 De conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant
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de la informació relativa als contractes menors haurà de realitzar-se
almenys trimestralment. La informació a publicar per a aquest tipus de
contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació,
inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari,
ordenant-se els contractes per la identitat de l'adjudicatari. En queden
exceptuats els d’import inferior a cinc mil euros.
 De conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, es remetrà al Tribunal de Comptes una
relació de la resta de contractes celebrats incloent els contractes
menors, excepte aquells que sent el seu import inferior a cinc mil euros
se satisfacin a través del sistema de bestreta de caixa fixa o un altre
sistema similar per realitzar pagaments menors, on es consignarà la
identitat de l'adjudicatari, l'objecte del contracte i la seva quantia.
Aquestes relacions s'ordenaran per adjudicatari.
 Aquesta remissió podrà realitzar-se directament per via electrònica per la
Plataforma de Contractació on tingui situat el seu perfil del contractant el
corresponent òrgan de contractació.
 La despesa s'imputarà a l'aplicació
2019.103.92000.22706.
 La despesa es genera per òrgan competent

pressupostària

número

Pels motius exposats i per la necessitat imperiosa d'aquesta contractació, la
tècnica del servei de recursos humans informa favorablement la contractació
del servei de servei de prevenció de riscos laborals, descrita als antecedents,
amb la mercantil Quiron Prevención, SLU, amb CIF núm. B64076482, per
import de 14.988,70 euros (IVA inclós) motivat pel fet que la prevenció de
riscos laborals és una obligació legal per l'Ajuntament i l'esmentada mercantil ja
està prestant el servei.
Per tot això, l'alcalde president resol:
Primer. Aprovar la contractació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals
amb la mercantil Quiron Prevenicón, SLU, amb CIF núm. B64076482, per
import de 14.988,70 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2019.103.92000.22706.
Segon. Procedir a la comunicació al Registre de Contractes del Sector Públic
les dades bàsiques del contracte adjudicat.
Tercer. Notificar la present resolució a la mercantil Quiron Prevenicón, SLU.

Figueres, el dia que signem aquest document
En dono fe
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L'alcalde president

La secretària accidental

[Firma01-01]

[Firma02-01]

JORDI MASQUEF
CREUS - DNI
40445849G (SIG)
01/03/2019 13:53:47

CPISR-1 C
CRISTINA POU
MOLINET
01/03/2019 13:57:06

Partida pressupostària
2019.103.92000.22706

Data
operació

Referència Ref.
Operació Operació
comptable contable
2
2
19
649
19
1341
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