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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE  DELS SERVEIS DE 
PREVENCIÓ ALIÈ DE RISCOS LABORALS QUE COBREIXI LES ESPECIALITATS 
PREVENTIVES DE SEGURETAT EN EL TREBALL, ERGONOMIA , PSICOLOGIA I 
HIGIENE INDUSTRIAL I MEDICINA EN EL TREBALL (VIGILÀNCIA DE LA SALUT).  
 
 
Clàusula 1.- Objecte del contracte.  
 
La concertació integral de l’activitat preventiva per a la protecció dels riscos laborals 
que es reflecteixen a la Llei 31/1995, i el seu desenvolupament reglamentari (RD 
39/1997), mitjançant un servei de prevenció aliè. 
  
L’adjudicació es realitzarà pel procediment establert en el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic; i tindrà per objecte la contractació d’un Servei de Prevenció Aliè de 
Riscos Laborals, en  endavant SPA, per a l'Ajuntament Dosrius. 
 
Les empreses concurrents a la licitació han de disposar dels mitjans humans i 
materials necessaris per realitzar les activitats preventives que garanteixin l’adequada 
protecció a la seguretat i salut del personal de l’Ajuntament, proporcionant 
l’assessorament i suport tècnic necessaris en les especialitats de seguretat en el 
treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i medicina en el treball (vigilància 
de la salut).  
 
 
Clàusula 2 i 3.- Descripció de treball mínims i definició de serveis.  
 
S’entendrà com a Servei de Prevenció el conjunt de medis humans i materials 
necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi i efectes de garantir l’adequada 
prestació de la seguretat i la salut dels empleats municipals (funcionari, personal 
laboral o personal eventual) assessorant i assistint amb aquest fi a l’Ajuntament 
Dosrius, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació 
especialitzats, d’acord amb l’art. 31. 2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals i l’art. 20 del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  
 
El Servei de Prevenció Aliè contractat per l’Ajuntament de Dosrius, cobrirà el conjunt 
de treballadors que figuren en les plantilles en cada moment i les instal·lacions en les 
que es realitzen les activitats i serveis.  
 
Aquest Servei de Prevenció Aliè portarà a terme, segons l’article 16 de la Llei 31/1995 
de 8 de desembre i Llei 54/2003 de 12 de desembre la planificació de l’activitat 
preventiva, a través de les quatre disciplines (seguretat en el treball, higiene industrial, 
medicina en el treball (vigilància de la salut) i ergonomia i psicosociologia).  
 
Així mateix es durà a terme la coordinació i vigilància de la prestació de serveis per 
contractistes, subcontractistes i proveïdors, en els termes que preveu l’art. 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals sobre COORDINACIÓ D’ACTIVITATS 
EMPRESARIALS.  
 
 
 
 
DEFINICIÓ DELS SERVEIS  
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1.-Aspectes Generals  
 
a) Pla de prevenció  
 
L’Entitat adjudicatària elaborarà un sistema de gestió de la Prevenció de riscos 
laborals mitjançant un Pla de Prevenció en coordinació amb la persona que designi 
l’Ajuntament de Dosrius i desenvolupant aquells aspectes més específics que 
corresponen a la Seguretat i dels quals n’assumeix la responsabilitat que la normativa 
li atribueix segons la Llei 31/1995 de 8 de novembre i Llei de reforma 54/2003 de 12 de 
desembre.  
 
Documentació inclosa al sistema de gestió: Avaluació de riscos, Planificació de 
l’Activitat Preventiva, Informació de Riscos, Formació del Personal en Prevenció, 
Certificats de lliurament d’EPI’s, Certificats de Vigilància de la Salut. 
 
b) Avaluacions dels riscos laborals  
 
L’Entitat adjudicatària realitzarà i actualitzarà l’avaluació de riscos laborals i 
psicosocials de tot el personal al servei de l’Ajuntament. L’avaluació de riscos es 
realitzarà també per tots els accidents de treball.  
 
Realització de les mesures correctores que les avaluacions o les seves revisions 
vinculin al servei de prevenció aliè com a responsable de les accions i realització dels 
estudis que corresponguin i de les mesures higièniques necessàries.  
 
Assessorament i seguiment puntual en l’execució de la resta de mesures correctores 
de les avaluacions, amb l’elaboració d’informes de la necessitat i advertiment de les 
conseqüències legals de la no realització de les mateixes, pels responsables dels 
centres als quals correspongui la seva implementació.  
 
b-1) Estudis psicosocials  
 
Seguiment de les avaluacions realitzades de riscos específics de psicosociologia de tot 
el personal de l’Ajuntament de Dosrius.  
 
Els tècnics faran l’anàlisi de totes i cadascuna de les enquestes, segons la 
metodologia PSQCAT21(ISTAS-21). D’aquests anàlisi es podran derivar activitats 
preventives, formació o estudis més específics.  
 
c) Planificació de la prevenció:  
 
Col·laboració i assessorament general en la formació i en la planificació preventiva 
segons Llei 54/2003 de 12 de desembre.  
 
L’empresa adjudicatària es compromet, mitjançant el seu personal , i com a suport en 
l’organització i gestió dels serveis de prevenció a l’Ajuntament, a posar a la seva 
disposició les actuacions següents:  
 
-Assessorament i elaboració, en el seu cas, a l’empresa, en el disseny i organització 
dels serveis interns de prevenció de riscos laborals .  
 
-Assessorament i elaboració, en el seu cas, en el disseny i desenvolupament de plans 
específics per a la millora de l’organització i gestió de la seguretat: Plans de seguretat, 



 

 

  

 3 

de formació i informació; plans de detecció de riscos; elaboració de normes i 
procediments de treball, elaboració de manual de procediments etc..  
 
-Participació tècnica activa en les comissions de treball que es formaran en el Comitè 
de Seguretat i Salut .  
 
L’Entitat adjudicatària es compromet a dissenyar, aplicar i coordinar amb personal 
designat per l’Ajuntament de Dosrius i el Comitè de Seguretat i Salut els plans i 
programes d’actuacions per a la prevenció i l’eficàcia d’aquestes en l’empresa. 
Inclourà l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els 
procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció de 
prevenció de riscos en l’empresa, tal com marca l’article 16 de la Llei 31/1995 i 
reformat en la Llei 54/2003.  
 
En termes generals, pel que fa a la disciplina de la seguretat en el treball inclourà:  
 
• Investigació d’accidents de treball com a tècnica preventiva.  
 
• Anàlisi i avaluació general del risc d’accident.  
 
• Norma i senyalització en seguretat.  
 
• Protecció col·lectiva i individual. 
  
• Anàlisi estadístic d’accidents..Anàlisi, avaluació i control de riscos específics 
(màquines, equips, instal·lacions i eines; llocs i espais de treball, manipulació, 
emmagatzemament i transport). Electricitat; incendis; productes químics.  
 
• Residus tòxics i perillosos.  
 
• Inspeccions de seguretat i investigació d’accidents.  
 
Respecte als accidents de treball, l’entitat adjudicatària investigarà aquells accidents 
de treball en els quals es doni alguna d’aquestes circumstàncies:  
 
- Accidents laborals amb resultat de mort i accidents laborals de caràcter molt greu.  
 
- Accidents laborals que causin incapacitat laboral per un període superior a 60 dies de 
durada.  
 
- Accidents laborals que hagin estat originats per caigudes en alçada, enganxaments 
en màquines o que hagin provocat amputacions.  
 
El resultat de l’anàlisi i investigació es recollirà en un informe i es traslladarà 
l’Ajuntament aconsellant les mesures correctores que calgui adoptar:  
 
• Mesures preventives d’eliminació i reducció de riscos.  
 
• Planificació anual de les mesures correctores d'activitats en base a les avaluacions.  
 
• Informació prèvia.  
 
• Realització d'enquestes preventives.  
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• Informes de situació.  
 
• Elaboració de normes per a la implantació de conductes de treball segures.  
 
• Realització i implantació dels plans de seguretat i salut, d’emergència i autoprotecció.  
 
• Formació específica dels equips d’intervenció designats en el manual 
d’autoprotecció. 
 
 
2.-Seguretat en el treball: Activitat preventiva  
a) Realització i implantació dels Plans d’emergència:  
 
L’Entitat adjudicatària realitzarà els plans d’emergència l’abast dels quals pugui 
assumir segons s’acordi amb el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament atenent a 
les funcions pròpies de l’entitat, la documentació aportada per la part contractant, les 
característiques de l’edifici, si és destinat a pública concurrència i el nombre de 
treballadors a desallotjar en cas d’emergència.  
 
Els Plans d’emergència  s’elaboraran i tindran el contingut que determini la normativa 
vigent en cada moment. 
 
 
b) Formació específica en Seguretat:  
 
L’Entitat adjudicatària es compromet a organitzar els cursos adreçats als treballadors 
de l’Ajuntament que la Corporació i el Comitè de Seguretat i Salut determinin, i que 
com a mínim seran referents a les matèries següents, o bé a d’altres que hi estiguin 
relacionades:  
b1) Formació General:  
- Primers auxilis i socorrisme. 
- Formació i informació del pla d’emergència de l’edifici i/o instal·lació 
- Situacions emergència: Incendis.  
La protecció contra incendis, que inclou: Elaboració, actualització, implantació, control i 
manteniment de plans d’emergència i/o d’autoprotecció. Formació tècnica al personal 
integrant dels equips de primera i segona intervenció, els de primers auxilis i els 
d’evacuació. Informació bàsica al personal sobre el pla d’emergència establert. 
Realització dels simulacres (periodicitat mínima anual). Valoració del simulacre i del 
pla d’emergència, anàlisi dels resultats i propostes de modificació i millora. Revisions i 
manteniment actualitzat de les instal·lacions de protecció contra incendis.  
 
b2) Formació Específica:  
- El disseny i la realització dels programes de formació adients per tal que tots els 
treballadors de l’Ajuntament tinguin la formació teòrica i pràctica d’acord amb els riscos 
inherents als seus llocs de treball, en matèria preventiva. Formació en casos de canvis 
de llocs de treball o canvis en les característiques dels llocs de treball. Manteniment 
d’un nivell de formació periòdic encara que no es canviï de lloc de treball. 
- Formació per a les persones que desenvolupin tasques específiques de prevenció, 
delegats de prevenció del Comitè de Seguretat i Salut i tècnics assignats al Servei de 
Prevenció, en les matèries i amb la durada previstes al Reglament dels Serveis de 
Prevenció.  
- Cursos sobre la llei de Prevenció de Riscos Laborals i Legislació preventiva.  
- Cursos sobre gestió dels riscos.  
- Cursos de Seguretat i Higiene adreçats a cada col·lectiu.  
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- Jornades de formació i informació en base a les necessitats sorgides de les 
avaluacions de riscos efectuades. 
- La formació específica que determini el corresponent PAU per cada edificii/o 
instal·lació.  
 
c) Informació als treballadors: 
 
Organitzar i lliurar la informació que han de rebre els treballadors de l’Ajuntament en 
compliment de l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals.  
 
 
3.- Vigilància de la salut: Activitat preventiva: 
 
La vigilància de la salut és la disciplina preventiva objecte de l’especialitat mèdica 
“medicina del treball”, i té la finalitat de controlar i garantir la protecció de la salut dels 
treballadors, pel que fa als riscos a què estan sotmesos en el seu lloc de treball i, així, 
evitar l’aparició de malalties professionals i prevenir accidents de treball.  
 
L’Entitat adjudicatària haurà de comptar amb un centre preventiu propi o concertat de 
referència ubicat en un radi no superior a 15 km. per a la prestació de la Vigilància de 
la Salut, el qual en tot cas podrà concertar determinats serveis assistencials. Aquest 
centre haurà de complir amb les determinacions que fixa la normativa aplicable en 
cada moment, i que actualment,  pel que fa a recursos materials i humans, es 
contempla a l’article 18.2 del Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat per RD 
39/1997, de 17 de gener (en endavant RSP) i l’Ordre TIN/2504/2010, de 20 de 
setembre, pel qual es desenvolupa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en allò referit a l'acreditació 
d'entitats especialitzades com a serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives 
i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les 
empreses, en relació amb les condicions d’acreditació de les entitats especialitzades 
com serveis de prevenció aliens a les empreses, d’autorització de les persones o 
entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema 
de prevenció de les empreses i d’autorització de les entitats públiques o privades per 
desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de prevenció de riscos 
laborals.  
 
El conjunt de serveis que conformen l’execució del contracte i que hauran de ser 
desenvolupats per L’Entitat adjudicatària són:  
 
1. Avaluació de salut dels treballadors que es realitzarà en els següents supòsits:  
 
1.1- Quan el treballador s’incorpori al treball.  
1.2- Quan un canvi de lloc de treball suposi l’assignació de noves tasques amb risc per 
a la seva salut.  
1.3- Quan es reincorpori al treball després d’una absència llarga per motius de salut.  
1.4- Quan per la normativa específica d’aplicació o per indicació dels protocols 
d’examen de salut derivats de les avaluacions de riscos es determini la seva 
programació.  
 
Les referides avaluacions de salut dels treballadors poden ser obligatòries quan així es 
determini en les disposicions legals i reglamentàries específiques en matèria de Riscos 
Laborals, així com també les que es contemplin en les bases de concursos oposició, 
per a aquells col·lectius que la pròpia llei ja regula.  
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També podran ser-ho quan siguin indispensables per avaluar els efectes de les 
condicions de treball sobre la salut dels treballadors i quan l’estat de salut dels 
treballadors pugui constituir una amenaça per a la seva pròpia salut o per a la de 
terceres persones.  
 
En els casos no previstos en els paràgrafs anteriors s’entendrà que l’esmentada 
vigilància està sotmesa a una voluntarietat condicionada, en el sentit que el treballador 
haurà de donar un consentiment exprés al contingut específic i abast de l’avaluació de 
la seva salut.  
 
L’avaluació de la salut haurà de ser desenvolupada sota el principi de la 
confidencialitat de les dades, i només podran subministrar-ne dades de caràcter mèdic 
al propi treballador, als serveis mèdics responsables de la seva salut i a les autoritats 
sanitàries. A l’Ajuntament només se li remetran les conclusions en termes d’adequació 
al lloc de treball o assenyalant la necessitat d’introduir les mesures de protecció i de 
prevenció escaients.  
 
2. Elaboració dels protocols d’examen i avaluació de salut específics per a cada 
col·lectiu de risc: 
 
Indicant, quan així ho determini l’autoritat sanitària, els continguts específics i la 
periodicitat en que hauran de ser aplicats. Aquests protocols es fonamentaran en els 
resultats de les avaluacions de risc.  
 
3. Realització d’estudis epidemiològics a partir de l’anàlisi dels resultats de vigilància 
de la salut dels treballadors:  
 
Amb periodicitat anual, es facilitarà al servei de prevenció de riscos laborals de 
l’ajuntament, estudis epidemiològics i estadístiques d’absentisme que facilitin la 
identificació relacional entre possibles riscos inherents al treball i les absències 
produïdes proposant models d’investigació i, si s’escau, l’adopció de mesures 
correctores per a la millora de les condicions de treball.  
 
4. Vigilància de la salut de les dones embarassades en situació de part recent i de 
treballadors especialment sensibles a determinats riscos: 
 
D’acord amb l’establert en l’article desè de la llei 39/1999, de 5 de novembre de 
promoure la conciliació de la vida laboral de les persones treballadores i dels articles 
25 i 26 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  
 
5. Disseny i realització de campanyes preventives així com campanyes formatives en 
matèria de primers auxilis.  
 
Orientació i contribució a la formació, en relació amb l’anàlisi de necessitats formatives 
i plans formatius per treballadors. Jornades i seminaris, divulgació de la prevenció i 
campanyes d’educació sanitària.  
 
Assessorament i derivació professional en cas que es detecti en la vigilància de la 
salut de problemes psicosocials a sí com malalties professionals derivades.  
 
Cal fer esment que l’adjudicatari haurà de complir amb la part que li pertoca respecte 
de les obligacions documentals i de notificació segons l’establer a la llei de prevenció 
de riscos i normatives específiques essent responsabilitat de l’Ajuntament de Dosrius 
el complir i fer complir la normativa referida a l’elaboració i conservació de la 
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documentació generada per la pràctica dels controls de l’estat de salut dels 
treballadors així com les conclusions obtingudes de la mateixa. En qualsevol cas 
l’accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà a les autoritats 
sanitàries i al personal mèdic de l’entitat adjudicatària.  
 
 
3.1.-Àrea preventiva sanitària:  
 
1. Revisions mèdiques generals per a tot el personal al servei de l’Ajuntament.  
 
L’Entitat adjudicatària es compromet a realitzar una revisió mèdica anual a tot el 
personal que ho sol·liciti, que inclogui els següents paràmetres :  
 
• Anàlisi de sang i d’orina:  
-Analítica bàsica de sang i orina.  
-Hepatitis, serologia i tuberculina en grups de risc.  
-PSA a tot el personal de l’Ajuntament a partir de 49 anys. 
-Indicadors o marcadors tumorals. 
 
• Exploració mèdica i proves exploratòries segons protocols elaborats als efectes per a 
col·lectius de treballadors, amb el següent contingut mínim:  
  
1) Exploració física 
Exploració completa per òrgans i aparells fisiològics. 
Dades antropomètriques, pes, talla, grau d’obesitat, tensió arterial, etc. 
 
 
 
ll) Analítica 
 
Anàlisi sistemàtic de sang: 
• Sèrie roja, amb recompte d’hematies, hemoglobina, hematrocrit, VCM, HCM, CHCM i 
índex de distribució d’hematies. 
• Sèrie blanca, amb recompte de leucòcits i fórmula leucocitària, que inclou neutròfils, 
linfòcits, monòcits i eosinòfils i basòfils. 
• Control bioquímic, que inclourà glucosa, creatinina, colesterol total, hdl- colesterol, 
LDLcolesterol,GGT, GPT. 
- PSA al personal major de 49 anys, que ho desitgi. 
-Indicadors o marcadors tumorals. 
Anàlisi sistemàtic d’orina: 
• Determinació de PH, glucosa, proteïnes, hematies, leucòcits i sediments  
 
lll) Proves complementàries 
• Electrocardiograma de 12 derivacions 
• Control d’agudesa visual, si fos necessari, i sempre a les persones majors de 40 anys 
i a aquelles que utilitzin ulleres o lents de contacte. 
• Avaluació bronco-pulmonar amb radiografia antero-posterior i lateral de tòrax, quan 
estiguin mèdica o epidemiològicament indicades. 
• Espirometria. 
• Audiometria, amb osotòpia sistemàtica d’ambdues oïdes. 
• Realització de les proves específiques complementàries, en funció del risc laboral a 
que estigui exposat la persona treballadora. 
 
IV) Exploració mèdica 
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A partir de les dades obtingudes per les proves realitzades. 
 
V) Judici clínic i recomanacions. 
-Tots els exàmens de salut es complementaran amb un informe mèdic personalitzat 
adreçat a la persona treballadora en el qual es recolliran les conclusions i 
recomanacions resultants de la valoració conjunta de les proves realitzades que 
permetin millorar l’estat de salut de la persona treballadora, garantint sempre la 
confidencialitat mèdica. 
-El servei de prevenció aliè informarà a l’Ajuntament de Dosrius  de les conclusions 
obtingudes dels controls de l’estat de salut de les persones treballadores en relació a 
l’aptitud de les mateixes per al desenvolupament dels llocs de treball, la necessitat 
d’introduir o millorar, en el seu cas, les mesures de protecció o prevenció, i proposta 
de mesures preventives necessàries. 
-El personal sanitari del servei de prevenció aliè que estigui present a l’Ajuntament de 
Dosrius haurà de proporcionar els primers auxilis i l’atenció d’urgència als treballadors 
víctimes d’accidents o alteracions en el lloc de treball, d’acord amb l’establert a l’art. 
37.3, apartat h del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprovà el 
reglament dels Serveis de Prevenció . 
-El servei de prevenció aliè posarà en marxa així mateix les campanyes de prevenció 
que es determinen pel Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament. 
 
-Historial laboral, amb informació dels llocs desenvolupats per la persona treballadora 
al llarg de la seva vida laboral, tenint en compte els riscos que puguin incidir en la seva 
salut.  
 
• D’altres paràmetres específics en funció del lloc de treball que la Corporació 
determini. 
 
2. Vacunacions:  
 
L’Entitat adjudicatària es compromet a practicar anualment les vacunacions 
antitetànica, de grip, hepatitis, etc. que així ho determini la seva revisió mèdica. També 
a tot aquell personal que complint les indicacions de risc ho sol·liciti.  
 
3. Fora de l’àmbit de la Vigilància de la Salut: 
 
• Examen de salut previ a l’admissió de nous treballadors per determinar la  
seva aptitud, segons ho determini la normativa de concurs - oposició.  
 
4.-Higiene: Activitat preventiva:  
 
L’especialitat d’higiene industrial inclou totes les activitats destinades a evitar l’aparició 
de concentracions ambientals de contaminants que puguin generar malestar i/o 
malalties relacionades amb els llocs de treball; concretament estan destinades a:  
 
• Detectar, avaluar i controlar la possible presència de contaminants químics (en 
qualsevol de les seves formes o estat, tant si és un risc inherent a la pròpia tasca com 
si es tracta d’un risc circumstancial).  
 
• Detectar, avaluar i controlar la presència d’agents biològics (tant si és un risc inherent 
a la pròpia tasca com si es tracta d’un risc circumstancial).  
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• Detectar, avaluar i controlar la presència i el confort envers els agents físics (soroll, 
vibracions, temperatura, il·luminació, radiacions ionitzants i no ionitzants, tant si és un 
risc inherent a la pròpia tasca com si es tracta d’un risc circumstancial).  
 
• Proposar les mesures de prevenció d’aplicació a nivell ambiental, personal i 
organitzatiu.  
 
• Assessorar en matèria de proteccions individuals: adequació, formació del personal 
en el seu ús, manteniment i conservació, etc.  
 
• El control d’altres agents i de qualsevol altra activitat de naturalesa semblant i 
relacionada amb aquesta disciplina (d’acord amb el que estableix la legislació vigent).  
 
5.-Ergonomia i psicosociologia: Activitat preventiva:  
 
L’especialitat d’ergonomia i psicosociologia aplicada inclou les activitats relacionades 
amb la millora de l’adaptació de les condicions dels llocs de treball d’acord amb les 
característiques de les persones que els ocupen, a fi d’evitar un possible risc i dany en 
la salut física i/o psíquica i, al mateix temps, assolir una situació de confort físic i 
psíquic en el mateix lloc de treball. Afecta les següents actuacions:  
 
• Proposar el disseny i millora dels llocs de treball.  
 
• Valorar les condicions de confort ambiental (tèrmic, sonor, lumínic..)  
 
• Detectar, avaluar i controlar la possible càrrega física en el treball (tant si és un risc 
inherent a la pròpia tasca com si es tracta d’un risc circumstancial).  
 
• Realitzar revisions anuals de l’estudi de riscos psicosocials, controlant la possible 
càrrega mental.  
 
• Valorar els casos de treballs repetitius i monòtons.  
 
• Proposar i establir mesures de prevenció per aplicar a nivell general, personal i 
d’organització.  
 
• Proposar millores en l’organització de les feines (disseny de tasques) i d’altres 
activitats de naturalesa similar.  
 
• Participar en la Comissió de Riscos Psicosocials quan així es sol·liciti.  
 
6.-Documentació – registre preventius.  
 
Suport per a la gestió preventiva de les empreses: documentació pertinent del model 
d’organització preventiva, registres de la informació i formació subministrada als 
treballadors, investigació i anàlisi dels accidents, documentació relativa als controls de 
l’estat de salut dels treballadors.  
 
L’entitat adjudicatària facilitarà al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Dosrius, un programa de suport informàtic per la gestió i seguiment de les avaluacions, 
planificació de mesures preventives i correctores. En temàtiques com accidentalitat i 
malalties ocupacionals facilitarà: estadístiques, investigació i redacció d’estudis.  
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Les diferents actuacions i activitats que s’han esmentat anteriorment hauran d’adaptar-
se a les modificacions de la legislació vigent, en especial les referents a l’aplicació de 
la normativa de Prevenció de Riscos laborals a l’administració pública. S’hauran 
d’executar d’acord amb la Planificació d'Activitats Preventives que resulti de l’avaluació 
inicial dels riscos.  
 
Realització de: la memòria anual, la programació anual i la programació anual del 
Servei de Prevenció Aliè.  
 
 
Clàusula 4.- Direcció del treball  
 
La coordinació de l’activitat preventiva a realitzar per part del Servei de Prevenció Aliè 
serà encarregada a l’Ajuntament, en la persona que es designi.  
 
Clàusula 5.- Obligacions i drets  
 
A més de les obligacions i drets que es contemplen al Plec de Condicions Generals, 
l’adjudicatari estarà obligat:  
 
Obligacions:  
 
1. Designar un representant, amb poder suficient, a través del qual es canalitzaran 
totes les relacions derivades d’aquest contracte.  
 
2. Presentar al responsable i al Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament l’ 
avaluació, la planificació d’activitats preventives i posterior verificació de l’acompliment 
de l'esmentada activitat mitjançant la memòria anual del Servei de Prevenció Aliè.  
 
3.  El  SPA  assignarà a la realització del contracte com a mínim  un tècnic  superior  
en  prevenció  de  riscs laborals en cadascuna de les especialitats objecte de 
contracte, amb la titulació requerida segons l’especialitat, que duran a terme les seves 
funcions presencialment en les dependències municipals en els terminis mínims de 
presència mínima marcats segons es detalla als següents paràgrafs.  Aquests tècnics  
superiors  hauran  d’estar degudament titulats i formats per a la realització de les 
seves funcions amb el nivell de formació específica segons el Reial decret 39/1997. El 
SPA comptarà, també, amb el suport dels  tècnics  mitjos   que  siguin  necessaris  per  
donar compliment a les necessitats preventives d’aquest Ajuntament i es comprometrà 
a formar el personal propi de l’Ajuntament de Dosrius en les activitats bàsiques 
preventives.  
 
La dedicació presencial mensual mínima a les dependències i centres de treball 

municipals dels tècnics superiors en prevenció serà, en còmput global d’un mínim de 
30 hores mensuals a dedicar en les diferents especialitats.  
 
Per a l’activitat de medicina del treball i vigilància de la salut el SPA haurà de comptar 
almenys amb un metge especialista en medicina del treball i un ATS/DUE d’empresa, 
amb una dedicació mínima mensual de cadascun de 7 hores. L’entitat adjudicatària 
disposarà del personal necessari a fi i efecte de cobrir les baixes per malaltia, per 
vacances, permisos i contingències similars.  
  
4. Fer-se responsable davant qualsevol organisme públic de totes les obligacions i 
prestacions que la legislació social vigent estableixi.  
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5. Prestar en forma directa el servei de prevenció, amb la prohibició absoluta de cedir-
lo, aliar-lo o sotsarrendar-lo, salvat de l’autorització expressa de l'Ajuntament, la qual 
cosa només podrà ser atorgat per causes extraordinàries justificades degudament. El 
servei de vigilància de la salut es podrà prestar de forma concertada amb empreses de 
reconeguda solvència. 
 
6. Tenir en compte en tot moment les observacions, indicacions o suggeriments que 
respecte al servei dicti l'Ajuntament mitjançant el responsable del Servei de RRHH, de 
conformitat amb la clàusula 8 i la legislació vigent.  
 
7. Prestar el Servei de Prevenció Aliè en el conjunt de les instal·lacions i pel nombre 
de treballadors que en cada moment treballi en l'Ajuntament.  
 
8. Desenvolupar controls d'avaluació i qualitat del servei que han de prestar. Del 
contingut i resultats d’aquestes avaluacions es donarà compte a l'Ajuntament.  
 
9. Avaluació de riscos per a la seguretat i salut dels treballadors tenint en compte la 
naturalesa de l'activitat.  
 
10. Tenir una assegurança de responsabilitat civil de l’adjudicatària i dels seus 
treballadors per tal de cobrir el conjunt de les activitats objecte del contracte. La 
cobertura mínima de la mateixa serà de 1.202.024 €  per sinistre i 300.000 € per 
víctima 
 
11. L’entitat adjudicatària disposarà de les instal·lacions preventives en el municipi de 
Dosriusr per tal de poder realitzar con a mínim la Vigilància de la Salut.  
 
12. En el cas de no disposar de les instal·lacions en el municipi en el moment del 
concurs, hi ha d’haver el compromís que en el període no superior a tres mesos a 
comptar des de la data de notificació de l’adjudicació disposarà d’aquesta instal·lació 
per poder realitzar la vigilància de la salut o be en un centre no situat a més de 25 km 
d’aquest municipi. 
 
13. Tant l’adjudicatari com el personal al seu servei estan obligats al secret 
professional tan pel que fa a la informació municipal com a les dades de caràcter 
personal, fins i tot després de la finalització del present contracte.  
 
14. L’entitat serà la responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats i també de les conseqüències que es dedueixin per 
a l’administració o per a tercers, de les omissions, els errors, els mètodes inadequats o 
les conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  
 
15. L’entitat adjudicatària haurà de complir, en relació amb els seus treballadors, les 
mesures de protecció i prevenció establertes a la normativa vigent així com les 
obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut.  
 
16. L’Entitat adjudicatària elaborarà tota la documentació que en execució del 
contracte adreci en cada moment a l'Ajuntament, en llengua catalana, excepte en 
aquells casos en què així ho determini l'Ajuntament. La mateixa documentació es 
facilitarà en suport informàtic. 
 
17. Els terminis d’actuació del SPA seran els següents: 
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Els temps de resposta a la sol·licitud d’actuació de la persona designada per 
l’Ajuntament de Dosrius, no serà superior a les 72 hores següents a la comunicació 
realitzada, llevat de casos especials i situacions de risc greu i imminent, on es reduirà 
aquest termini. 
      
Quan es tracti d’una actuació preventiva amb la presentació dels resultats i propostes 
no podrà excedir de 30 dies naturals, llevat de casos especials i situacions de risc greu 
i imminent, on es reduirà aquest termini. 
 
 
Clàusula 6.- Facultats dels òrgans contractants de l'Administració  
 
L'Ajuntament, tindrà les facultats i potestats que estan establertes al Plec de clàusules 
administratives generals referides a la present contractació.  
 
Clàusula 7.- Termini del contracte  
 
S’estableix una durada del contracte de 2 ANYS, a comptar des del dia de l’adjudicació 
definitiva, amb possibilitat de pròrrogues anuals, amb una antelació de tres mesos a la 
data de finalització del termini inicial o, en el seu cas, de la seva pròrroga. En tot cas, 
el termini total del contracte no pot ser superior a quatre anys.  
 
 
Clàusula 8.- Tipificació dels incompliments contractuals.  
 
1. L'Ajuntament, podrà rescindir el contracte o imposar penalitats per incompliment de 
les obligacions contractuals durant l’execució del servei.  
 
2. Es consideren faltes objecte de sanció, a efectes contractuals, totes les actuacions i 
omissions del contractista que comportin perjudici o una pèrdua en la relació 
contractual de les exigències especificades en aquest plec.  
 
3. Per incompliment del contractista es podran imposar sancions per:  
 
• La paralització i interrupció del servei.  
 
• Els retards o incompliments totals o parcials de l’execució del contracte, o del 
calendari fixat, sempre que no siguin per causes imputables a l'Ajuntament.  
 
• La desobediència reiterada de les ordres escrites de l'Ajuntament, relatives al servei 
contractat.  
 
• Defectes en la qualitat de la presentació del servei.  
 
• L'incompliment de la resta d'obligacions previstes a la normativa vigent.  
 
4. La imposició de penalitats requerirà, prèviament, el tràmit d’audiència a l'interessat.  
 
 
Clàusula 9.- Graduació de les penalitats.  
 
Les penalitats per incompliment del termini d’execució del contracte per causes 
imputables al contractista podran ser motiu de sanció d'acord amb el de Plec de 
Condicions Administratives Generals aplicables als contractes de  serveis.  
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Les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament, seran com a màxim fins el 30% del 
preu del contracte, segons que es tracti de lleus, greus o molt greus. L'import de les 
penalitats imposades serà descomptat de la factura/es corresponent/s.  
 
A efectes contractuals, es considera falta sancionable qualsevol acció i omissió del 
contractista que suposi incomplir les obligacions que estableixen aquest plec.  
L’import de les multes que es determinen en les clàusules següents s’actualitzarà en la 
mateixa proporció que ho faci el cost del servei.  
 
Les multes que es puguin imposar per les infraccions que es regulen en aquest plec no 
impedeixen , si la infracció ocasiona danys i perjudicis a l’Ajuntament, que aquest 
pugui exigir la indemnització corresponent, i fer-ho, si s’escau, per via de 
constrenyiment.  
 
 
Clàusula 10.- Procediment i forma de licitació.  
 
L’expedient de contractació es tramitarà pel procediment que es determini en el  Plec 
de clàusules administratives generals, d’acord amb l’establert en el  Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  
 
Clàusula 11.- Criteris de valoració de les ofertes.  
 
L'adjudicació es farà d’acord amb els criteris de selecció següents:  
 
Criteris avaluables per judici de valor (màxim 35 punts) 

I) Seguretat, higiene, ergonomia i psicologia.  

a) Criteri de prestació de serveis. Valoració conjunta del servei ofert (sistema de 
prevenció de riscos, informació, formació, avaluació de riscos, etc) pel que fa al 
contingut i adaptabilitat. Fins a 13 punts, per les propostes que recullin els 
següents aspectes: 

1.- Programa anual de prevenció, amb especificació de riscos per col·lectius i 
centres de treball ....................................................................................... 1 punt  
 
2.- Programa d’ activitats formatives presencials a l’Ajuntament, pels col·lectius 
de major risc, (Brigada,  Policia, Serveis Socials i personal relacionat amb actes 
públics al carrer etc),fins un màxim de 3 punts: 
  
2.1) Garantint, al menys, una activitat a cada  col·lectiu  a l’any ................1 punts 
2.2) Per dos activitats a cada  col·lectiu  a l’any ........................................2 punts 
2.3) Per tres o més activitats a cada  col·lectiu  a l’any ..............................3 punts 
 
3.- Activitats formatives presencials a l’Ajuntament de caràcter general, 
adreçades a tot el personal,(màxim 3 punts): 
 
3.1) Garantint una anual i informació de les novetats  o canvis normatius .1 punts 
3.2) Garantint dos anual i informació de les novetats  o canvis normatius .2 punts 
3.3) Garantint tres anual i informació de les novetats  o canvis normatius .3 punts 
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4.- Proposta de relació de mitjans tècnics i infraestructures necessàries 
disponibles per assolir els objectius. Característiques dels centres assistencials,  
fins un màxim de 6 punts: 
 
4.1)Serveis específics d’assistència psicològica...........................................2 
punts 
4.2)Serveis específics d’assistència tècnica, aportacions i innovacions 
tecnològiques que facilitin la prestació del servei i altres solucions que 
simplifiquin la tasca administrativa i suposi una menor assumpció de costos per 
part de l’Ajuntament, fins un màxim 
de......................................................................2 punt 
4.3)Reports d’informes trimestrals a l’Ajuntament dels treballs i protocols 
realitzats i del seguiment de les actuacions 
proposades..............................................1 punt 
4.4)Remissió mensual d’informes de situació de baixes per IT i accidents, en 
suport informàtic, a l’àrea de Recursos Humans, abans del dia 14 de cada mes, 
a efectes de agilitar  i facilitar la gestió de nòmines..........................................1 
punt. 

 
b) Criteris complementaris màxim 2 punts.  
 
1.- Disposició del servei d’ambulàncies o de taxi per trasllat del  personal accidentat    
.............................................................................................................................1 
punt  

 
 2.- Atenció d’urgència i primers auxilis en cas d’accidents in situ........................1 
punt 
 

II) Servei de vigilància de la salut.  

c)Criteris de Prestació de Serveis 20 punts 
 

1.- Valoració conjunta dels servei ofert (revisions ordinàries, específiques, 
estudis epidemiològics, etc.) pel que fa al contingut i adaptabilitat. Fins a 14 
punts, per les propostes que recullin es següents aspectes: 
 
1.1) Investigació d’accidents i malalties professionals..................................... 1 
punt 
1.2) Característiques del centre assistencial mòbil propi de l’entitat, així com 
l’equip assistencial per les revisions periòdiques.........................................3 
punts 
1.3) Realització de les analítiques al centre de treball amb anterioritat a la 
realització de la revisió a la unitat mòbil per poder obtenir els resultats el dia  
de la revisió .................................................................................................3 
punts    
1.4) Proposta de mitjans tècnics i infraestructures necessaris i disponibles a 
emprar per assolir els objectius. Característiques del centre assistencial propi, 
especialitats mèdiques i maquinària al centre assistencial més pròxim al centre 
de treball.......................................................................................................7 
punts 
 
2.- Seran valorades majors prestacions de les que són exigibles legalment i 
contractades a través del plec pel mateix cost. Fins a 6 punts per les 
propostes u ofertes que recullin els següents aspectes: 
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2.1) Controls de pròstata mitjançant la prova de PSA a partir de 49 
anys.............................................................................................................2 
punts 
2.2) Indicadors o marcadors tumorals..........................................................2 
punts 
2.3) Realització  electrocardiogrames per a tot el personal, encara que el seu 
lloc de treball no requereixi realitzar-ho cada any.............................................1 
punt 
2.4) Realització  d’audiometries per a tot el personal, encara que el seu lloc de 
treball no requereixi realitzar-ho cada any..................................................1 punt 
 

Criteris avaluables de forma automàtica (màxim 65 punts) 

a) Millores en el preu base de licitació fins a 50 punts. Preu anual màxim 
3.500,00€ (IVA exclòs)  

Es valorarà l’oferta més econòmica podent-se obtenir un màxim de 50 punts. 

Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent: 

P = (50 x oferta més econòmica) / Oferta a valorar 

b) Proximitat del centre d’assistència mèdica al municipi (en recorregut per 
carretera) (10 punts) 

Es valorarà la major proximitat (per carretera) al municipi del centre d’assistència 
mèdica al servei dels treballadors de l’Ajuntament (Sant Antoni, 1 de Dosrius), 
atorgant 10 punts a l’empresa de les presentades que ostenti la major proximitat i a 
la resta proporcionalment, mitjançant regla de tres. 

c) Oferiment de cursos de suport vital bàsic i desfibril·lació (DEA) (fins a 5 
punts)  

Es valorarà la realització de cursos de suport vital bàsic i desfibril·lador, fins a un 
màxim de 5 punts, a raó d’1 punt per cada 2 persones formades/any. Els cursos 
hauran de ser d’un mínim de tres hores pràctiques i 1 hora teòrica)  

 
L’adjudicació recaurà en el licitador que, en el seu conjunt, faci la proposició més 
avantatjosa, tenint en compte els criteris relacionats anteriorment, i sense perjudici del 
dret de l’administració a declarar-lo desert.  
 
Clàusula 12.- Capacitat per a concórrer.  
 
Podran celebrar aquest contracte les entitats acreditades pel Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya com a Servei de Prevenció Aliè, amb capacitat per 
actuar en l’àmbit territorial de la província de Barcelona i en les disciplines preventives 
de Seguretat, Higiene, Ergonomia/Psicologia i Medicina del Treball, i que acreditin la 
seva solvència econòmica, financera, tècnica i  classificació professional, així com 
acreditar que disposen d’una pòlissa d’assegurança de mes de 1.000.000€, També 
hauran d’acreditar que no es trobin compreses en cap de les circumstàncies que 
impedeixen contractar amb l'Administració Pública. 
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La solvència economia i financera es realitzarà, amb l’aportació de la pòlissa 
d’assegurança per l’import de mes de 1.000.000€, i amb la declaració apropiada de les 
entitats financeres on literalment manifestin que  "gaudeixen d'una situació financera 
suficient sanejada per poder portar a terme l'execució d’aquest contracte”, o be amb 
l’aportació dels comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre 
oficial corresponent. 
 
La solvència professional s’acreditarà amb els corresponents justificants de tenir les 4 
especialitats, la seva infraestructura material i professional, la seva experiència 
professional mitjançant els contractes de serveis prestats i els certificats de qualitat. 
 
El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació temporal 
d’empresaris constituïda a l’efecte que s’obligui de forma solidària davant de 
l'Ajuntament de Dosrius i compleixi amb el que preceptua l’article 59 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP).”  
 
Clàusula 13.- Documentació que han de presentar les empreses licitadores.  
 
PLA DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT I PLA DE SEGURETAT EN EL TREBALL  
 
Per tal de poder avaluar de forma correcta la documentació presentada en el procés 
de selecció del contractista, els licitadors aportaran, juntament amb l’oferta econòmica 
i la resta de documentació, el Pla de vigilància de la salut i el Pla de seguretat en el 
treball que hauran de contenir el que tot seguit es detalla:  
 
*Memòria on es descriguin els mitjans personals, materials, tècnics i infraestructura 
propis de que es disposa per portar a terme el servei.  
 
1. Pla de Vigilància de la Salut:  
- Proposta del programa de vigilància de la salut anual: objectius, protocols i 
planificació.  
 
- Proposta d’inclusió de controls de pròstata mitjançant la prova de PSA a partir de 50 
anys i indicadors o marcadors tumorals.  
 
- Proposta de personal que ha de realitzar les tasques inherents al pla i la seva 
qualificació i acreditació professional.  
 
- Proposta que permeti preservar la confidencialitat de les dades mèdiques sense que 
això suposi que l’empresa deixi de complir les seves obligacions documentals i de 
notificació.  
 
- Proposta relativa a la gestió informàtica de les actuacions. Interrelacions amb les 
activitats del servei de prevenció propi.  
 
-Proposta de mitjans tècnics i infraestructures necessaris i disponibles a emprar per 
assolir els objectius. En el cas de no disposar de les instal·lacions en el municipi o en 
un radi no superior a 25 km. i en el moment del concurs, hi ha d’haver el compromís 
que en el període no superior a tres mesos a comptar des de la data de notificació de 
l’adjudicació disposarà d’aquesta instal·lació per poder realitzar la vigilància de la salut.  
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En aquest sentit tenen especial rellevància les característiques, la proximitat del centre 
assistencial al centre de treball així com la seva accessibilitat, ja que aquests són els 
aspectes més valorats pel conjunt de treballadors/es que reben atenció. 
- Proposta d’indicadors de qualitat per avaluar la vigilància de la salut.  
2. Pla de Seguretat:  
- Proposta d’objectius generals de la seguretat tant a nivell individual com a nivell 
col·lectiu.  
- Proposta del programa d’avaluació de riscos: metodologia, planificació i cronograma.  
- Proposta relativa a la gestió de mesures i estudis específics de l’àrea d’Higiene. 
- Proposta del programa de planificació de la prevenció i activitats a desenvolupar.  
- Proposta d’elaboració dels plans d’emergència. Formació específica en seguretat en 
relació al pla d’emergència.  
- Proposta d’indicadors per seguir i avaluar cada programa de seguretat.  
- Proposta de personal que ha de realitzar les tasques inherents al pla i la seva 
qualificació professional.  
- Proposta relativa a la gestió de mesures i estudis específics de l’àrea d’ergonomia. 
- Proposta de relació de mitjans tècnics i infraestructures necessàries i disponibles a 
emprar per assolir els objectius. Característiques del centre de formació, proximitat 
respecte del centre de treball i accessibilitat.  
- Projecte d’activitat on es descriguin l’organització i processos que permeten la gestió 
de la qualitat del servei.  
-Tota aquella documentació que el licitador cregui convenient en funció dels criteris de 
valoració establerts.  
 
 
 
La regidora de serveis generals 
 
 
 
Judith Coll Garcia  
Dosrius, 10 de febrer de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


