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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/6282
Assumpte: Contractació del servei d'assessorament tècnic de processos participatius de
l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

INFORME
FETS
Primer.- Des de la Unitat de Contractació i Assessoria Jurídica ens comuniquen que s’està
tramitant el contracte relatiu al servei de d’assessorament tècnic de processos participatius de
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, amb proposta d’adjudicació a favor de l’empresa
AUDIFILM CONSULTING S.L.U. (EXP: 2019/6282).
A efectes de la justificació del compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals s’ha
de presentar la següent documentació, referida als empleats de l’empresa que durà a terme els
treballs, que és AUDIFILM CONSULTING S.L.U:
a) Documentació acreditativa del compliment de les previsions de la normativa en matèria de
prevenció de riscos laborals, tant les de tipus general com les específiques del seu sector o
activitat.
b) Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d’activitats
empresarials a què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i el Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, i presentar, degudament signat pel legal representant, juntament amb la
documentació exigida en el paràgraf anterior, el document de coordinació empresarial en
prevenció de riscos laborals.
Segon.- A l’expedient de contractació hi consta la següent documentació:
a) Fitxa amb declaració del compliment de l’empresa de tots els apartats requerits en l’àmbit de
la prevenció de riscos laborals.

a)
b)
c)
d)
e)

Avaluació de riscos laborals.
Pla de prevenció de riscos laborals.
Planificació anual de l’activitat preventiva.
Coordinació d’activitats amb altres contractistes
Totes les obligacions envers el seu personal: vigilància de la salut, formació, informació i
mesures de protecció.

FONAMENTS DE DRET
La vigent Llei de Prevenció de Riscos Laborals i normativa reglamentària de desenvolupament de
la mateixa.
CONCLUSIONS
Primer.- Segons la documentació presentada i que consta a l’expedient de contracte relatiu al
servei de d’assessorament tècnic de processos participatius de l’Ajuntament de Calonge i Sant
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D’acord amb l’esmentada fitxa, l’empresa declara disposar de la documentació que s’indica a
continuació, malgrat no figura encara a l’expedient:
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Antoni, s’informa que l’empresa adjudicatària, segons manifesta, compleix les obligacions
establertes a la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals referides als seus
empleats, sense que hi hagi un d’assignat específicament al contracte. No obstant això, caldrà
que, abans d’iniciar-se la prestació del servei, s’aporti la documentació abans referida relativa a la
treballadora Sra. Jennifer Gallardo Bustos.
Segon.- En cas de que l’empresa AUDIFILM CONSULTING S.L.U hagi de tenir algun altre
treballador per compte propi o aliè dedicat efectivament a l’objecte del contracte, i encara que sigui
de formal temporal i/o a temps parcial, ho haurà de comunicar prèviament a l’Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni, als efectes de l’acreditació de l’acompliment de la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
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Tercera.- En cas d’incompliment del que s’ha indicat a l’anterior conclusió, l’Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni quedarà total i absolutament exonerat de responsabilitats per qualsevol
efecte derivat de l’incompliment.
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