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Ajuntament � de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 40/2019 

Assumpte: contracte menor 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Servei de Prevenció Alié (SPA), de prevenció de riscs laborals, i vigilancia de la 
salut. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

L'article 1.1 (modificat per l'RD 604/2006, de 19 de maig) del Reial decret 39/1997, estableix 
que "la prevenció de riscs laborals, com a actuació que s'ha de desenvolupar en el si de 
!'empresa, s'ha d'integrar en el seu sistema general de gestió, i compren tant el conjunt de 
les activitats com tots els seus nivells jerórquics, a través de la implantació i l'aplicació d'un 
pla de prevenció de riscs laborals ( ... ) . La integració de la prevenció en el conjunt de les 
activitats de !'empresa implica que s'ha de projectar en els processos técnics, en 
l'organització del treball i en les condicions en qué aquest es presti. La seva integració en 
tots els nivells jerórquics de !'empresa implica l'atribució a tots aquests, i l'assumpció per part 
d'aquests, de l'obligació d'incloure la prevenció de riscos en qualsevol activitat que duguin 
a terme o ordenin i en totes les decisions que adoptin". 

D'altra banda, el punt 3 del dit article estableix que "l'activitat preventiva de !'empresa s'ha 
de dur a terme a través d 'alguna de les modalitats que preveu el capítol III 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 a l'annex I del 
Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament deis serveis de prevenció, i en relació 
amb els seus recursos humans, és la del servei de prevenció alié. 

Per a complir la normativa i que el contracte del Servei de Prevenció Alié (SPA) tingués 
un carócter plurianual per a poder planificar actuacions a un termini mitjó, el 2020 es 
preveu actualitzar i reconduir un plec de condicions amb el tractament de contracte 
major, iniciat en 2017. 

A hores d'ara aquest servei es cobreix amb un contracte menor que acaba el 31 de 
desembre de 2019. 

Es pretén fer coincidir !'entrada del contracte major (gener 2021) amb la finalització del 
contracte menor (desembre 2020), per a evitar possibles encavalcaments. 

Les indicacions rebudes amb motiu de l'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 cosa es preveu que la publicació del contracte major 
sigui una realitat dins el segon semestre de 2020. 
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