
 
 
 
 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES 

Regidoria d’Organització i Recursos Humans  
Departament de Recursos Humans 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
PER A LA L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS ALIÈ TANT EN L’ESPECIALITAT TÈCNICA COM DE VIGILÀNCIA DE 
LA SALUT PER A L’AJUNTAMENT DE SITGES. 

 
1.- OBJECTE 
 
L’objecte de la present licitació és l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, amb varis criteris d’adjudicació, del servei de prevenció de riscos laborals, 
tant en les especialitats tècniques com de vigilància de la salut del personal, laboral i 
funcionari, al servei de l’ajuntament del Sitges en qualsevol de les seves dependències 
municipals, segons allò establert en la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals, 
sense perjudici d’atenir-se a la resta de normes de la Llei de Seguretat Social i a les 
Disposicions Reglamentàries que hi siguin d’aplicació, que comprèn 360 
treballadors/es en plantilla. 

 
2.- DESCRIPCIÓ 
 
A) Prevenció Tècnica: per part de tècnics de prevenció acreditats segons normativa 
vigent de manera que el tècnic assignat haurà de tenir una dedicació mínima de 195 
hores (5 hores * 38 setmanes) presencial a l’any, previst en visites setmanals en 
jornades senceres, pel desenvolupament de les activitats tècniques preventives, sense 
que es considerin com a tal assistències degudes a emergències i/o urgències.  
 
Comprendrà com a mínim les següents propostes: 
 
1. Pla de Prevenció: 

 

Actuacions d'implantació del pla d'integració de la prevenció de riscos laborals a 
l'Ajuntament, incloent tota la documentació, la planificació, les reunions informatives, 
les diferents accions formatives, el seguiment i valoració etc, associat a la constitució 
del servei de prevenció propi de l'Ajuntament. Les principals activitats en les que l'SPA 
s'haurà d'implicar són: 
 
 

- Revisió del Pla. 
- Formació d’estructures i responsabilitats. 
- Implantació de pràctiques, processos i procediments. 

 
2. Avaluació de Riscos:  

 

- Revisions de les avaluacions de riscos dels equipaments municipals, incloent-hi 
les visites de camp, les entrevistes amb el personal i responsables i la redacció 
del posterior informe a la major brevetat possible i, en qualsevol cas, no superior a 
un mes.  

- Avaluacions de riscos inicials dels equipaments municipals nous amb les mateixes 
actuacions del paràgraf anterior. 
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Les avaluacions abastaran tant els aspectes d'instal·lacions generals de l'equipament 
com els de les tasques dels llocs de treball que hi ha a cada instal·lació, diferenciant i 
separant ambdós blocs. 
Tant de les revisions de les avaluacions com de les noves avaluacions es generarà un 
informe d'avaluació segons model normalitzat que utilitzi l'SPA podent incloure 
propostes de millora per part del tècnic PRL municipal sempre que siguin assumibles 
per part de l'SPA. 
 

- Confecció de fitxes de llocs de treball.  
- Revisió d’equips de protecció necessaris per llocs de treball. 

 
3. Mesuraments higiènics: 

 

- L'SPA disposarà dels aparells mínims necessaris per a la realització de 
determinats mesuraments higiènics relacionats amb el RD 486/97, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Els 
mesuraments es faran quan així ho requereixin les avaluacions de riscos dels 
equipaments o dels llocs de treball i els comunicats de risc dirigits a Prevenció 
de riscos. 

 
4. Inspeccions de seguretat: control de les condicions de treball. 
 
5. Planificació de l’activitat preventiva:  

 

- Proposta detallada de la planificació d'actuacions derivada dels informes 
d'avaluació de riscos, separant la tipologia de les mesures a emprendre: 
mesures correctores, mesures preventives, equips de protecció, estudis 
específics, etc. 

- Seguiment periòdic de les planificacions obertes dels equipaments municipals, 
incloent-hi visites, reunions amb els responsables, etc. 

- Desenvolupament del Pla Anual.  
- Actualització del Pla d’Aplicació de Mesures Correctores. 

 
6. Participació dels treballadors/es:  
 

- Assistència a reunions del Comitè de Seguretat i Salut. 
 
7. Formació presencial en: 
 

- Impartir totes les accions formatives de prevenció de riscos laborals al personal 
municipal que refereix l'article 19 de la Llei 31/1995 que ho tinguin pendent o 
que hagi passat un temps considerable des de que la van fer, així com a 
personal de nova incorporació. 

- Impartir les sessions formatives que refereix l'article 19 de la Llei 31/1995 al 
personal dels plans d'ocupació. 

- Impartir les accions formatives que es dissenyin amb la implantació del Pla 
d'integració per a personal designat, segons programa establert. 

- Impartir accions formatives de recurs preventiu al personal municipal que així 
ho requereixi. 

- Impartir accions formatives de primers auxilis al personal municipal. 
- Impartir formacions sobre les actuacions en cas d’emergència. 
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Les persones que imparteixin les sessions formatives han d’estar suficientment 
capacitades per als temes específics que s’estiguin impartint. 
 
8. Investigació d’Accidents. 
 
9. Realització de les actuacions en cas de emergència de les dependències 

municipals i revisió de les ja realitzades e implantació de les mateixes realitzant els 
simulacres corresponents. En relació al temps que triga l´empresa en posar-se a 
disposició de l´ajuntament per iniciar la prestació del servei sol.licitat, s´estableix 
en, com a màxim, dins les 24 hores següents. 

 
10. Assessorament en el disseny nous projectes i/o modificacions de les condicions de 

treball. 
 
11.  Visites del tècnic del SPA a l’Ajuntament:  
 

- Per a poder cobrir les prioritats i aconseguir els objectius que es proposin, es 
considera  que les tasques del SPA que es facin directament en instal·lacions 
de l’Ajuntament de manera que el tècnic assignat haurà de tenir una dedicació 
mínima de 165 hores (5 hores * 33 setmanes) presencial a l’any, previst en 
visites setmanals en jornades senceres, establert contractualment pel 
desenvolupament de les activitats tècniques preventives, sense que es 
considerin com a tal assistències degudes a emergències i/o urgències 

 
B) Vigilància de la salut.  
 
El Servei Aliè de Prevenció de Riscos Laborals en l'especialitat sanitària comprendrà: 
 
1. Planificació de l’actuació sanitària: analitzant l’estat de salut del col·lectiu dels 
treballadors i els riscos laborals per a la salut als que es tan sotmesos, realitzant les 
visites als centres de treball o de camp que siguin necessaris, establint els protocols 
dels exàmens de salut amb relació als riscos i segons la normativa vigent, i 
programant les activitats associades. 
 
2. Realitzar els reconeixements mèdics periòdics, de nova incorporació, trasllat, o 
reincorporació del personal i del personal exposat a riscos laborals específics. Els 
reconeixements mèdics, incloent analítiques i proves, tindran el següent contingut 
determinat en funció del lloc de treball: 
 
Haurà d’incloure: 
 

- Confecció de protocols per la realització dels reconeixements mèdics. 
- Reconeixements Mèdics segons protocols específics. 
- Comentari personalitzat dels reconeixements mèdics 
- Campanyes preventives (vacunacions, etc.) 
 
C) Reconeixements mèdics.  
 
Amb caràcter bàsic per a tot el personal, amb una periodicitat anual, i pel personal de 
nova incorporació, reassignació o reincorporació:  
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Comprendrà com a mínim: 
 
1. Història clínica: 
Antecedents personals 
Antecedents familiars 
Història actual, consum de medicaments 
Antecedents laborals: lloc de treball actual, treballs anteriors amb temps de 
permanència 
i riscos dels mateixos. 
Hàbits i tabac, alcohol, altres tòxics. 
 
2. Exploració física: 
 
Somatometria: pes, talla 
Tensió arterial 
Sonometries 
Exploració física general. 
 
3. Exploracions complementàries: 
 
Control de l’agudesa visual 
Electrocardiograma 
Espirometria a fumadors a criteri del metge. 
 
4. Analítica: 
 
Hemograma complet. VSG 
Glucosa. Creatina. Colesterol. Triglicèrids. 
Àcid úric. GPT. GGT. 
Bàsic d’orina. 
 
En els casos reglamentàriament establerts i en els supòsits de col·lectius específics 
(embaràs i maternitat, menors, especialment sensibles, etc.) s’inclouran a més de les 
proves bàsiques aquelles establertes en els protocols extrets de l’avaluació de riscos 
dels llocs de treball de l’Ajuntament, d’acord amb les prescripcions dels organismes 
competents en matèria sanitària i de seguretat i salut al treball. 
 
Els resultats de les revisions mèdiques s’han de lliurar al personal i a l’Ajuntament amb 
un termini màxim posterior a la seva realització de 45 dies.  
 
Sitges, a 23 de desembre de 2015. 
 
 
 
Carme Rovirosa Ortoll 
Tècnica RRHH 


