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1. OBXECTO

O presente prego ten por obxecto definir os requisitos e condicións técnicas que han de rexer
para a contratación cun Servizo de Prevención Alleo (“SPA”, a partir de agora) das disciplinas
preventivas  da  VIXILANCIA  DA  SAÚDE  e  da  HIXIENE  INDUSTRIAL  do  CONCELLO  DE
PONTEVEDRA (“CONCELLO”, a partir de agora).

2. CONDICIÓNS XERAIS

2.1 Lexislación aplicable para a prestación do serv izo

Os servizos a contratar levaranse a cabo polo adxudicatario con arranxo ao previsto no presente
prego  de  prescricións  técnicas  particulares  e  da  lexislación  en  vigor  que  regulamenta  estes
servizos, destacando entre outras:

● A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.
● O Real  Decreto  39/1997,  do  17  de  xaneiro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  dos

servizos de prevención.

2.2 Prestación do servizo

2.2.1 Ámbito de actuación
As  actividades  preventivas  contratadas  cubrirán  a  todo  o  persoal  do  CONCELLO,  persoal
funcionario  de  carreira,  interino  ou  eventual,  cargos  públicos  da  Corporación  con  dedicación
exclusiva ou parcial, así como ao persoal laboral e ao persoal contratado a través de convenios
ou subvencións, traballos temporais de colaboración social ou promoción de iniciativas locais de
emprego, escolas taller e supostos semellantes. 

Quedan expresamente incluídos o persoal e os lugares de traballo dos Organismos Autónomos
Municipais.

O  número  de  traballadores  poderá  sufrir  modificacións,  derivadas  do  eventual  aumento  ou
diminución en función de novas contratacións, xubilacións,... No Anexo I móstranse as listaxes,
non exhaustivas e aproximadas, do persoal e dos centros de traballo do CONCELLO.

2.2.2 Funcións dos SPA
As entidades especializadas que actúen como SPA deberán estar en condicións de proporcionar
ao CONCELLO o asesoramento e apoio que precise en relación coas actividades concertadas,
correspondendo a responsabilidade última da súa execución ao propio CONCELLO. O anterior
enténdese  sen  prexuízo  da  responsabilidade  directa  que  lles  corresponda  ás  entidades
especializadas no desenvolvemento e execución de actividades concertadas.

As  entidades  asumirán  directamente  o  desenvolvemento  daquelas  funcións  sinaladas  na  Lei
31/1995  e  o  Regulamento  dos  servizos  de  prevención  que  se  concerten  e  contribuirán  á
efectividade  da  integración  das  actividades  de  prevención  no  conxunto  de  actividades  do
CONCELLO e en todos os seus niveis xerárquicos.

2.2.3 Obrigas do CONCELLO
O  CONCELLO comprométese  a  facilitar  o  acceso  a  toda  a  información  e  documentación
necesaria para o bo desenvolvemento das actividades preventivas.
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O CONCELLO aprobará  e  executará  as  medidas  preventivas  propostas  e  aconselladas  polo
adxudicatario cando estea de acordo coas mesmas.

O CONCELLO comunicará ao SPA os danos á saúde derivados do traballo. 

O CONCELLO comunicará ao SPA as actividades ou funcións realizadas con outros recursos
preventivos e/ou outras entidades para facilitar a colaboración e coordinación de todos eles.

2.2.4 Obrigas do adxudicatario
O adxudicatario será responsable da calidade dos traballos que desenvolva e das prestacións e
servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para o CONCELLO ou para
terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do
contrato.

O adxudicatario terá a obriga de desenvolver as súas actividades en coordinación co CONCELLO
e cos demais servizos alleos contratados para outras actividades preventivas, facilitando o traballo
destes, proporcionando a información e documentación que precisen debidamente en tempo e
forma. O adxudicatario garantirá a interdisciplinariedade nas actividades preventivas.

Cada actividade preventiva realizada non se entenderá finalizada ata que se entregue o informe,
documento ou certificación resultante da actividade. Se o CONCELLO apreciase algunha carencia
nos  informes  ou  nas  actividades  preventivas  realizadas  e  solicitase  a  súa  revisión  ou
reelaboración, a actividade considerarase non finalizada ata a súa reelaboración.

Os informes axustaranse ao establecido nas normas específicas de riscos laborais e ás obrigas
establecidas na Lei de prevención de riscos laborais, no Regulamento dos servizos de prevención
e en toda a normativa que os desenvolven.

O persoal  do adxudicatario deberá gardar o debido sixilo  profesional  respecto da información
relativa  ao  CONCELLO  que  tiveran  acceso  a  consecuencia  do  desenvolvemento  das  súas
funcións.

Os  técnicos  de  prevención  que  o  adxudicatario  poña  a  disposición  do  CONCELLO  para
desenvolver as distintas disciplinas serán, en todos os casos, de nivel superior. 

O SPA asesorará aos cargos políticos, aos traballadores e aos seus representantes e aos órganos
de representación especializados, nos termos establecidos na normativa aplicable.

O SPA dedicará anualmente os recursos humanos e materiais necesarios para a realización das
actividades concertadas.

2.2.4.1 Interlocutor e Coordinador dos traballos
No  prazo  de  7  días  desde  a  entrada  en  vigor  do  contrato,  o  adxudicatario  comunicará  ao
CONCELLO quen será o Interlocutor e/ou Coordinador para a boa execución do contrato e das
actividades concertadas.

2.2.4.2 Programa de execución das actividades concertadas
No  prazo  de  15  días  desde  a  entrada  en  vigor  do  contrato,  o  adxudicatario  entregará  ao
CONCELLO un programa de execución das actividades preventivas concertadas.
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O programa de execución das actividades,  que detallará  o plan de traballos dos técnicos de
prevención do adxudicatario, terá carácter obrigatorio e vinculante para o adxudicatario unha vez
sexa aprobado polo CONCELLO. O programa de execución de actividades a desenvolver polo
adxudicatario terá en conta a situación preventiva do CONCELLO e as prioridades existentes.

O CONCELLO, unha vez recibido o programa de execución de actividades,  procederá a súa
revisión  e,  se  procede,  á  súa  aprobación.  O CONCELLO poderá  propor  ao adxudicatario  as
modificacións  das  actividades  programadas  que  considere  necesarias,  de  acordo  coas
necesidades e cambios que poidan xurdir durante a vixencia do contrato.

2.2.4.3 Os informes de actividade
O  adxudicatario  elaborará  e  entregará  ao  CONCELLO,  semestralmente,  un  informe  das
actividades realizadas indicando as visitas e as medicións realizadas, os cursos impartidos, os
informes terminados ou en curso, recoñecementos médicos efectuados, etc.

2.2.4.4 A Memoria e a Programación Anual
O adxudicatario elaborará e entregará ao CONCELLO unha proposta da Programación Anual das
actividades  preventivas  e  unha  Memoria  Anual  das  actividades  preventivas  desenvolvidas  a
consecuencia dos servizos prestados. Estes documentos darán cumprimento á obriga establecida
nos artigos 15 e 20 do Regulamento dos servizos de prevención.

2.2.5 Acreditación
O SPA adxudicatario  deberá  contar  durante  toda  a  vixencia  do  contrato  co  CONCELLO coa
acreditación e autorizacións administrativas necesarias das autoridades laboral e sanitaria como
servizo alleo de prevención de riscos laborais para as catro especialidades preventivas. 

2.2.6 Documentación
O adxudicatario comprométese a arquivar, conservar e custodiar axeitadamente, cumprindo cos
requisitos legais de protección de datos persoais, unha copia documental e en soporte informático
de toda a documentación que se xere das súas actividades.

Sen prexuízo do anterior, toda a documentación xerada polo SPA adxudicatario na realización das
actividades preventivas e de asesoramento será entregada ao CONCELLO mediante documento
escrito e copia en soporte dixital.

O adxudicatario  respectará  os  prazos  do  tempo  de  conservación  dos  resultados  das  probas
médicas, dos expedientes e historiais médicos establecidos pola normativa vixente.

3. CONDICIÓNS ESPECÍFICAS

3.1 Especialidade preventiva de HIXIENE INDUSTRIAL

3.1.1 Obxecto
O contrato do SPA inclúe todas as actividades preventivas relacionadas coa disciplina da Hixiene
Industrial. 

3.1.2 Finalidades e Requisitos
O SPA adxudicatario proporcionará ao CONCELLO o asesoramento e o apoio que precise en
relación cos riscos derivados da exposición laboral aos distintos axentes contaminantes presentes
no medio ambiente de traballo, e, en especial no referente a: 
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1. Identificación, avaliación e proposta das medidas correctoras que procedan, considerando
para iso todos os riscos hixiénicos existentes en todos os postos de traballo e centros de
traballo do CONCELLO, e de valorar a necesidade ou non de realizar as medicións. Estes
riscos entenderanse relacionados cos:

● Contaminantes Físicos.
● Contaminantes Químicos.
● Contaminantes Biolóxicos.

O  SPA realizará,  coa  periodicidade  que  requiran  os  riscos  hixiénicos  existentes,  a  
actividade  de  seguimento  e  valoración  da  implantación  das  actividades  preventivas  
derivadas da avaliación. 

2. Elaboración  da  Memoria  e  da  Programación  anuais  desta  especialidade  preventiva  no
CONCELLO. 

3. Análise e investigación das causas e dos factores determinantes dos accidentes de traballo
e das enfermidades profesionais derivados dos contaminantes ambientais.

Todos os gastos vinculados ao correcto desenvolvemento desta disciplina preventiva (avaliacións,
medicións,...) serán asumidos polo adxudicatario.

3.2 Especialidade preventiva de VIXILANCIA DA SAÚDE

3.2.1 Obxecto
O adxudicatario asumirá as actividades preventivas relativas á disciplina da Medicina do Traballo
e  prestará  tanto  o  servizo  de  vixilancia  médica  do  estado  de  saúde  dos  traballadores  do
CONCELLO en función dos riscos inherentes ao seu posto de traballo como o asesoramento
técnico propio da disciplina de Medicina do Traballo.

3.2.2 Finalidades
1. Coñecer e valorar o estado de saúde individual e colectiva, detectando precozmente as

posibles alteracións  na saúde dos traballadores,  identificando  os  factores de risco  que
poden prexudicar a saúde e os efectos e danos producidos polos riscos sobre a saúde e
para propoñer as medidas preventivas e correctoras tanto a nivel individual como colectivo,
tanto para o traballador como para o CONCELLO, que resulten necesarias segundo os
resultados dos exames de saúde.

2. Valorar a aptitude psicofísica para o posto de traballo ou a compatibilidade co mesmo e, se
procede, propoñer as adaptacións das condicións de traballo á persoa. O SPA realizará
obrigatoriamente cos seus propios medios, ou coa colaboración de facultativos externos, as
probas e estudos específicos médicos necesarios complementarios e adicionais necesarios
de xeito que a aptitude médica para o desempeño do posto de traballo resulte concluínte.
Inclúense  expresamente  neste  tipo  de  probas  e  estudos  os  exames  de  tipo
psicolóxico/psiquiátrico.

3. Avaliar a eficacia das medidas preventivas e de protección adoptadas polo CONCELLO,
para propor medidas máis eficaces que as existentes e medidas de promoción da saúde
laboral.

4. Identificar e valorar os supostos de traballadores especialmente sensibles a determinados
riscos polas súas características persoais ou estado biolóxico coñecido permanente ou
transitorio, (incluídos aqueles que teñan recoñecida a situación de discapacidade física,
psíquica ou sensorial), nos termos que establece o artigo 25 da Lei de prevención de riscos
laborais  para  propor  ao  CONCELLO  e  á  persoa  afectada  as  medidas  especiais  de
prevención e protección da súa saúde. Entenderanse incluídos neste colectivo a aqueles
que  se atopen  en estados ou situacións transitorias que  non respondan ás esixencias
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psicofísicas dos respectivos postos de traballo.

3.2.3 Requisitos particulares
● O adxudicatario deberá contar, adscritos ao centro de traballo de Pontevedra cidade, cun

médico especialista en Medicina do Traballo ou diplomado en Medicina de Empresa e un
ATS/DUE de empresa, sen prexuízo da participación doutros profesionais sanitarios con
competencia técnica, formación e capacidade acreditada.

● A vixilancia da saúde estará sometida aos protocolos específicos con respecto aos factores
de risco aos que estean expostos os traballadores. 

● O persoal sanitario do SPA deberá coñecer as enfermidades que se produzan entre os
traballadores  e  as  ausencias  do  traballo  por  motivos  de  saúde,  a  efectos  de  poder
identificar calquera relación entre a causa de enfermidade ou de ausencia e os riscos para
a saúde que poidan presentarse nos lugares de traballo. 

● O persoal  sanitario  do  SPA deberá  analizar  os  resultados  da  vixilancia  da  saúde  dos
traballadores  e  da  avaliación  dos  riscos,  con  criterios  epidemiolóxicos,  colaborando  co
resto dos compoñentes do Servizo a fin de investigar e analizar as posibles relacións entre
a  exposición  aos  riscos  profesionais  e  os  prexuízos  para  a  saúde,  propondo  aquelas
medidas que considere oportunas para as condicións de traballo. 

● O persoal  sanitario  do  SPA estudará  e  valorará,  especialmente,  os  riscos  que  poidan
afectar ás traballadoras en situación de embarazo ou parto recente e aos traballadores
especialmente  sensibles  a  determinados  riscos,  propondo  as  medidas  preventivas
adecuadas. 

● Supervisión, control e asesoramento en materias relacionadas coa xestión da vixilancia da
saúde. 

● O SPA será o encargado de determinar os postos de traballo do CONCELLO aos que lle
aplica  o artigo 196.1  da Lei  Xeral  da Seguridade Social.  Estes serán comunicados ao
Técnico de PRL do CONCELLO dentro dos tres primeiros meses tras a adxudicación.

● O/s local/is postos a disposición polo adxudicatario para a prestación dos servizos obxecto
deste Prego:

 Deberán estar situados no núcleo urbano da cidade de Pontevedra.
 Cumprirán coa normativa en accesibilidade e supresión de barreiras.

● Con  respecto  ás  unidades  móbiles  equipadas  para  a  realización  dos  recoñecementos
médicos, non se proporá o seu emprego en ningún caso. 

● O SPA farase cargo de todos os gastos das análises, probas,... incluídas as externas se
fora o caso, que sexan necesarias para os exames médicos da saúde.

3.2.4 Contido mínimo dos exames médicos de saúde
Os exames de saúde incluirán, en todo caso, unha historia clínico-laboral con:

● Datos de anamnese,
● Exploración clínica e control biolóxico,
● Estudos complementarios en función dos riscos inherentes ao traballo,
● Descrición detallada do posto de traballo, indicando o tempo de permanencia no posto,
● Riscos detectados na análise das condicións de traballo e as medidas de prevención

adoptadas,
● En caso de disporse,  unha descrición  dos  postos de traballo,  riscos presentes nos

mesmos e tempo de permanencia para cada un deles.

Máis en particular, os exames médicos de saúde constarán como mínimo das probas indicadas no
Anexo II.
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3.2.5 Tipos de recoñecementos médicos
O SPA adxudicatario realizará os exames médicos de saúde dentro dos termos do artigo 22 da Lei
de prevención de riscos laborais, e comprenderá:

1. Avaliación  da  saúde  inicial,  despois  da  incorporación  ao  traballo  no  CONCELLO  por
primeira vez.

2. Avaliación da saúde por cambios despois da asignación de tarefas específicas con novos
riscos para a saúde ou por cambio de posto de traballo.

3. Avaliación  da saúde de reingreso,  despois  dunha ausencia  prolongada por  motivos de
saúde, coa finalidade de coñecer as súas eventuais orixes profesionais e recomendar unha
acción axeitada para protexer a saúde dos traballadores.

4. Avaliación da saúde periódica, dependendo o período de tempo para cada traballador dos
riscos aos que está exposto, da normativa de riscos específicos, dos protocolos médicos
aplicables, do estado de saúde individual e do criterio profesional do persoal sanitario. Sen
prexuízo do anterior  o adxudicatario  ofrecerá,  polo menos,  un exame médico anual  da
saúde a cada traballador.

5. Avaliación da saúde obrigatoria previa ao ingreso aos postos de traballo con riscos de
enfermidade profesional, en cumprimento do establecido polo artigo 196 da Lei Xeral da
Seguridade Social. Tamén os recoñecementos médicos periódicos segundo o citado artigo.

6. Avaliación da saúde especial por petición propia ou de terceiros. Inclúense: 
1. cando  pola  persoa  ou  polo  CONCELLO se solicite  para  valorar  os supostos  de

traballadores especialmente sensibles a determinados riscos laborais.
2. cando sexa necesario verificar se o estado de saúde pode poñer constituír un perigo

para si mesmo, para os demais traballadores, ou para terceiras persoas.
7. A colaboración coas actuacións médicas necesarias para determinar o pase á situación

especial  de  segunda  actividade  do  persoal  pertencente  á  Policía  Local,  prevista  pola
normativa de coordinación de policías locais de Galicia.

3.2.6 Requisitos de voluntariedade, confidencialidade, intimidade e dignidade
O SPA comprométese  a  que as  actividades e  medidas de vixilancia  e  control  da saúde dos
traballadores se levarán a cabo respectando sempre o dereito á intimidade e á dignidade da
persoa do traballador e a confidencialidade de toda a información relacionada co seu estado de
saúde.

En relación coa intimidade e dignidade, en todo caso, deberase optar pola realización daqueles
recoñecementos  ou  probas  que  causan  as  menores  molestias  ao  traballador  e  que  sexan
proporcionais ao risco.

A vixilancia da saúde só poderá levarse a cabo cando o traballador preste o seu consentimento.
Deste carácter voluntario só se exceptuarán previo informe dos representantes dos traballadores,
os supostos previstos na Lei de prevención de riscos laborais e normativa vixente, nos que a
realización dos recoñecementos sexa imprescindible para avaliar os efectos das condicións de
traballo sobre a saúde dos traballadores, ou para verificar se o estado de saúde do traballador
pode constituír un perigo para el mesmo, para os demais traballadores ou para outras persoas
relacionadas co CONCELLO, ou cando así estea establecido nunha disposición legal en relación
coa protección de riscos específicos e actividades de especial perigosidade.

O SPA comprométese a que o acceso á información médica de carácter persoal se limitará ao
persoal médico e ás Autoridades Sanitarias, sen que poida facilitarse ao CONCELLO ou a outras
persoas sen o consentimento expreso do traballador.

Non obstante o anterior, o CONCELLO e as persoas ou órganos con responsabilidade en materia
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de prevención serán informados das conclusións que se deriven dos recoñecementos efectuados
polo adxudicatario do servizo en relación coa aptitude do traballador para o desempeño do posto
de traballo ou coa necesidade de introducir ou mellorar as medidas de protección e prevención, a
fin de que poidan desenvolver correctamente as súas funcións en materia preventiva.

O tratamento de datos automatizado ou informatizado farase polo adxudicatario con respecto á
confidencialidade de datos persoais de acordo coa normativa vixente.

3.2.7 Planificación e Programación Anual
O adxudicatario elaborará e fará entrega ao CONCELLO unha Planificación e unha Programación
anuais da Vixilancia da Saúde. 

A planificación conterá,  polo  menos:  a metodoloxía  de traballo,  a organización,  o  sistema de
comunicación  co  CONCELLO  para  o  ofrecemento  do  recoñecemento,  as  clases  de
recoñecementos a efectuar, a relación de protocolos médicos específicos a aplicar en cada posto
de traballo,  as vacinas recomendables nos postos de traballo  e  os casos de recoñecemento
médico obrigatorio.

Esta planificación incluirá, necesariamente, o calendario das diferentes actividades a realizar. 

O adxudicatario comprometerase a realizar os recoñecementos médicos periódicos ao persoal do
CONCELLO a partir das 8 horas de luns a venres e que en cada xornada o realicen un mínimo de
5  traballadores;  ademais,  o  período  da  realización  dos  recoñecementos  periódicos  non  se
prolongará  máis  aló  de  tres  meses  consecutivos.  En  todo  caso,  o  adxudicatario  planificará
previamente co CONCELLO as citacións coas datas e os horarios .

3.2.8 Informes persoais de resultados dos exames de saúde
Cada informe médico confidencial e individual cos resultados completos das probas efectuadas e
coas conclusións e recomendacións derivadas dos recoñecementos médicos será comunicado e
entregado directamente polo adxudicatario en tempo e forma ao CONCELLO ou aos traballadores
afectados; neste último caso, a entrega será rexistrada coa sinatura do traballador.

O prazo máximo de entrega dos resultados será dun mes a partir do recoñecemento.

3.2.9 Certificados médicos de aptitude
O adxudicatario  elaborará  e  remitirá  ao CONCELLO,  no  mesmo prazo que o  establecido no
apartado anterior, os certificados médicos individuais de aptitude de cada traballador para o seu
posto de traballo. 

3.2.10 Memoria Anual
O adxudicatario deberá elaborar e remitir ao CONCELLO a Memoria Anual da Vixilancia da Saúde
que recollerá todas as actuacións sanitarias levadas a cabo, tanto colectivas como individuais, e
que integran a vixilancia médica do estado de saúde dos traballadores.

3.2.11 Informes sobre medidas preventivas ou de protección da saúde
Sen prexuízo dos contidos da Memoria Anual, dos certificados médicos de aptitude e dos informes
individuais  das  probas  realizadas,  o  SPA  informará  e  asesorará  ao  CONCELLO  sobre  a
necesidade de introducir ou de mellorar as medidas de protección e/ou prevención dos riscos
laborais, segundo as conclusións dos recoñecementos médicos e nos termos do artigo 22 da Lei
de prevención de riscos laborais.
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3.2.12 Coordinación, colaboración e asesoramento propio da Medicina do Traballo.
Para que se cumpran correctamente os obxectivos preventivos da actividade de Vixilancia da
Saúde  será  imprescindible  que  o  adxudicatario  colabore  e  desenvolva  a  súa  actividade  de
vixilancia da saúde e de asesoramento na disciplina de medicina do Traballo en coordinación e
colaboración coas demais actividades e disciplinas preventivas do servizo de prevención propio e
alleo do CONCELLO.

O adxudicatario realizará o asesoramento técnico-médico e os informes propios da especialidade
preventiva  de  Medicina  de  Traballo  necesarios  para  garantir  a  multidisciplinariedade  nas
actuacións preventivas.

Así mesmo o persoal sanitario do adxudicatario colaborará na elaboración das avaliacións de
riscos laborais do persoal do CONCELLO. Concretamente, o adxudicatario identificará e valorará
os casos de traballadores especialmente sensibles aos riscos laborais aos que se expoñen.

4. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

O SPA colaborará na planificación da formación e impartirá e certificará a formación preventiva ao
persoal do CONCELLO segundo os riscos propios de cada posto de traballo (artigo 19 da Lei
31/1995) e a formación específica para o persoal designado para as emerxencias así como para
outros  grupos  de  traballadores  con  funcións  e  responsabilidades  específicas  en  materia  de
seguridade e saúde laboral, segundo as necesidades e a planificación do CONCELLO. Inclúese
(listaxe non exhaustiva):

a) a  formación  inicial  dos  empregados/as  públicos/as  segundo  os  riscos  aos  que  están
expostos segundo o posto de traballo,

b) a formación para acadar o Nivel Básico de prevención de riscos laborais segundo o Real
Decreto 39/1997,

c) a formación específica para o persoal do sector da Construción segundo o V Convenio
Colectivo Xeral do Sector da Construción.

A modalidade de impartición (presencial, semipresencial, online) debaterase antes de cada curso.

A formación poderá impartirse  nos locais do CONCELLO ou nos propios do adxudicatario  e,
preferentemente, en quenda de mañá. O material dos cursos para os alumnos será preparado
polo adxudicatario quen correrá co seu custe.

Pontevedra, 16 de setembro de 2014

O técnico de prevención de riscos laborais

José Antonio Rey Núñez
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ANEXO I. - LISTAXE, NON EXHAUSTIVA, DOS CENTROS DE TRABALLO E DO
PERSOAL DO CONCELLO

Centros de Traballo
En principio a prestación obxecto deste contrato estenderase aos seguintes centros:

1. Edificio Administrativo rúa Michelena, 30.
2. Edificio Administrativo rúa Churruchaos.
3. Edificio Administrativo rúa Jofre Tenorio (2 cent ros).
4. Edificio Administrativo Casa Consistorial.
5. Edificio Administrativo Froebel.
6. Edificio Administrativo rúa Alfonso XIII.
7. Edificio Administrativo rúa Santa Clara.
8. Edificio Administrativo rúa Xan Guillerme.
9. Edificio Pza. Verdura.
10. Edificio do ILES.
11. Edificio rúa Sor Lucía.
12. Instituto Municipal de Deportes.
13. Instalacións deportivas varias.
14. Nave das Brigadas.
15. Parque móbil.
16. Local da Pza. Valentín Gª Escudero.
17. Local da Policía Local.
18. Local dos Bombeiros.
19. Cemiterios.
20. Mercados.
21. Pazo de Congresos e Auditorio.
22. Recinto Feiral.
23. Teatro Principal.
24. Centro de Monteporreiro (2 centros).
25. Pazo de Mugartegui.
26. Outros.
27. Traballos externos varios.

Listado de Persoal
Á vista do cadro de persoal anexo ao orzamento do CONCELLO para o ano 2014 o número total de
traballadores municipais é de: 

487 traballadores

Á vista do cadro de persoal anexo ao orzamento do CONCELLO para o ano 2014 o número total de
traballadores dos Organismos Autónomos é de: 

17 traballadores

O  número  de  cargos  públicos  da  Corporación  con  dedicación  exclusiva  ou  parcial  que  coticen  á
Seguridade Social é de:

13 cargos públicos

O número total  de  empregados públicos/cargos  públicos  sobre  os  que se  estenderán as  prestacións
incluídas neste contrato, sumando a previsión de contratacións temporais partindo da contratación media
dos últimos anos (50 traballadores), é de aproximadamente

567
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ANEXO II. - CONTIDO MÍNIMO DOS EXAMES MÉDICOS

1. Historia clínica-laboral: 
1. Datos persoais, posto de traballo, riscos inherentes ao posto desempeñado.
2. Traballos anteriores, riscos.
3. Antecedentes familiares e persoais.
4. Situación actual.

2. Exploración clínica e instrumental.
3. Probas complementarias:

1. Función visual.
2. Función auditiva.
3. Espirometría.
4. Electrocardiograma

4. Analíticas:
1. De sangue: 

1. Hemograma:  mínimo 10  parámetros  (hematíes,  hemoglobina,  hematocrito,
VCM, HCM, CHCM, leucocitos, plaquetas, valores leucocitarios, velocidade
de sedimentación,...).

2. Bioquímica:  mínimo  11  parámetros  (glucosa,  creatinina,  ácido  úrico,
colesterol,  HDL  colesterol,  LDL  colesterol,  triglicéridos,  bilirrubina  total,
gamma GT, transaminasa GOT-AST, transaminasa GPT-ALT,...).

2. De ouriño: mínimo 10 parámetros (glucosa, corpos cetónicos, sangue, pH, nitritos,
sedimento, urobilinógeno, densidade, proteínas, bilirrubina,...).

5. Probas  específicas:  segundo  os  protocolos  médicos  aplicables  en  función  dos  riscos
inherentes ao posto de traballo. 

6. Vacinacións: o SPA recomendará as vacinas aos traballadores e as administrará nos casos
que procedan segundo a normativa,  os protocolos médicos e a  exposición laboral  aos
axentes biolóxicos. As vacinacións serán voluntarias para os traballadores.


