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Ajuntament J de Palma

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d' expedient: CM 77/2018 

Assumpte: controcte menor 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: SeNei de Prevenció Alié (SPA). de prevenció de riscs laborals. i vigilancia de lo 
salut. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

L'article l.1 (modificat per l'RD 604/2006, de 19 de maig) del Reial decret 39/1997. estableix 
que "IO prevenció de riscs laborals, com a actuació que s'ho de desenvolupar en el si de 
!'empresa. s'ha d'integrar en el seu sistema general de gestió. i compren tan! el conjunt de 
les activitats corn tots els seus nivells jerórquics. a través de la implontació i l'aplicació d'un
pla de prevenció de riscs laborals ( ... ). Lo integroció de la prevenció en el conjunt de les 
octivitats de !'empresa implico que s'ho de projector en els procesws técnics. en
l'orgonitzoció del treboll i en les condicions en qué aquestes presti. La seva integració en
tots els nivells jerórquics de !'empresa implico l'atribució a tots oquests, i l'ossumpció per part 
d'oquests, de l'obligoció d'incloure la prevenció de riscos en qualsevol octivitot que duguin 
o terme o ordenin i en tates les decisions que odoptin".

D'altra banda. el punt 3 del dit article estableix que "l'octivitot preventiva de !'empresa s'ho 
de duro terme a través d'alguna de les modalitats que preveu el capitol 111 d'aquest Reial 
decret." 

la modalitat escollida per l'IME per a dur a terme l'organització preventiva. tenint en 
compte que el gruix de l'activitat no coincideix en cap de les esmentades o l'annex I del
Re

i

al decret 39/1997. pel quol s'oprova el Reglament deis seNeis de prevenció. i en relació
amb els seus recursos humans. és 10 del servei de prevenció alié. 

Per a complir la normativo i que el contracte del SeNei de Prevenció Alié (SPA) lingués 
un carócter plurianual per o poder planificar actuacions o un termini mitjó. el 2017 es va

confeccionar un plec de condicions amb el tractament de contracte major.

A hores d'ara aquest servei es cobreix amb un controcte menor que acaba el 31 de 
desernbre de 2018. 

Es pretenia fer coincidir I' entrada del contracte mojar omb la finalització del controcte 
menor per a evitar possibles encovolcaments. 

les indicacions rebudes amb motiu de !'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, varen fer necessari introduir modificacions al 
Plec de condicions, per la qual coso es calculo un retord indeterminat en la publicoció 
del conlrac'te majar. 

És molt poc probable que I' 1 de gener de 2019 el contracte major hagi entrat en vigor: 
per tont, a partir d'aquesta dota aquest servei no quedara cobert si no es tramito 
aquesta proposta. 
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