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INFORME PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PREVENCIÓ
DE RICS LABORALS.
Exp: Cm serv 1/2021
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
La Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals estableix els principis
generals relatius a la prevenció dels riscos derivats de les condicions de treball per tractar
d’establir un adequat nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors, mitjançant la
promoció de la millora de les condicions de treball, com a obligació expressa que recau en
l’empresari. En aquest cas, el Patronat Municipal de l’ Habitatge i de Rehabilitació Integral de
Barris.
D’acord amb l’article 10 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret
39/1997 de 17 de Gener, l’organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de
les activitats preventives podrà ser realitzada per un Servei de Prevenció aliè, és a dir, el servei
prestat per una entitat especialitzada per a la realització de les activitats preventives,
l’assessorament i suport que precisi l’empresa en funció dels tipus de riscos.
El Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997 de 17 de gener,
destaca que la Prevenció de Riscos Laborals ha de ser una activitat integrada en el conjunt de
actuacions de l’ empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa.
El Patronat Municipal de l´ Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris -PMHRIBA- té per
objecte dur a terme actuacions vinculades amb habitatge, en relació a la seva construcció,
reforma, rehabilitació, reparació i explotació i la recuperació de totes aquelles zones de Palma
necessitades d´ una recuperació integral.
Per dur a terme les actuacions i propostes en els diferents Programes i Projectes aquest
Patronat té contractat a diferents professionals ubicat a les oficines que a continuació es
detallen:
-Felip II, 17-3r
-Avinguda Gabriel Alomar, 18.
-Margaluz, 30 bxs
Donat que el Patronat no disposa dels mitjans materials ni personal necessaris per dur un
servei de prevenció de riscs laborals, el gerent que subscriu va proposar el inici dels tràmits
oportuns per a la contractació d’un servei de prevenció de riscs laborals per l’any 2021.
D´ acord amb el que s’ha dit, mitjançant decret HAB 202100029 de data 02/02/2021, es va
adjudicar el servei a l´ empresa Arxiduc, Prevención S.L., la qual ha presentat la seva renúncia.
Procedeix en conseqüència adjudicar el contracte al següent licitador, atenent a les ofertes
més avantatjoses presentades al procediment.
PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
Pressupost Base de Licitació (PBL):
El Pressupost Base de Licitació s’ha determinat de forma adequada als preus de mercat i indica
la quantia màxima de despesa a comprometre amb motiu del contracte (IVA inclòs).
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Per al càlcul del preu, s’ha tingut en compte que la part del contracte corresponent a
“vigilància de la salut” té un IVA del 21% i la part corresponent als reconeixements metges per
als treballadors NO s’ha d’aplicar el IVA.
Per al càlcul del PBL del contracte s’han tingut en compte els costos directes i indirectes, així
com altres despeses eventuals necessaris per l’execució de la prestació del contracte/lot, tal i
com s´ especifica a la Memòria de l´ expedient.
El pressupost del contracte s’ha formulat en termes de preus unitaris referits a les distintes
components de la prestació o unitats a subministrar o executar.
Als efectes de valorar el PBL, el número d’unitats s’ha estimat en base als consums reals de
contractes similars adjudicats als exercicis precedents, així com l’execució o consum previst
durant la vigència del contracte que es proposa, tal i com es posa de manifest a la memòria de
l´ expedient.
La conclusió és que el preu del contracte, fixat en termes unitaris, serà per una banda de
quaranta-dos euros amb vuitanta cèntims d’euro (42,80 €) per treballador -calculat en
referència a quaranta un treballadors (41) pel concepte de reconeixements metges, i, per
altra, mil sis-cents vint i tres euros amb quinze cèntims d’euro (1.623,15 €) MÉS IVA en
concepte de vigilància de la salut col·lectiva.
Atès que les prestacions del contracte estan subordinades a les necessitats del Patronat, el PBL
té caràcter estimatiu (despesa màxima) i no queda obligat a una quantia determinada
d’unitats, ni a gastar la totalitat del pressupost (DA 33a. LCSP).
L’import de la contractació serà abonat a càrrec de la partida pressupostària núm.
00.15210.22706
Lot/Contracte
TOTAL CONTRACTE

Import de licitació

Import IVA

(IVA exclòs)

(21%)

3.377,95 €

340,86 €

PBL (IVA inclòs)

3.377,95 €

En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es
qualifica de menor de serveis ja que el seu import és inferior a 15.000 € (IVA no inclòs).
S´ha establert el preu com a únic criteri d´ adjudicació.
La durada del contracte serà a partir des del 1 de juny de 2020 fins a 1 de juny de 2022 la
El responsable del contracte és el gerent del PMHRIBA
No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 153 en relació amb el 118
de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
La forma de pagament serà mitjançant la presentació de factures amb periodicitat mensual
expedides per l’entitat i conformades pel responsable del contracte, després que es realitzi la
prestació del període.
Publicada la licitació al perfil del contractant, s’han presentat les ofertes següents:
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SERVEI VIGILANCIA DE LA SALUT - ofertes presentades 2021

EMPRESA

SERVEI BALEAR
DE PREVENCIÓN

ARXIDUC,
PREVENCIÓN S.L.

DICONSAL

PREUS I.V.A. EXCLÒS

OFERTA
VIGILÀNCIA
SALUT

C.I.F

B-07909393

Especialitats
tècniques
Centres de treball
extra
Vigilància de la Salut
-Medicina d'empresa
(1,110,00€ + 100,00€
+ 492,00€)

B-07855810

Documentació,
gestió i vigilància de
la salut i vigilància de
la salut col·lectiva
(492,00€ + 492,00€)

B-07589724

RECONOCEIXEMENTS

TOTAL IVA
EXCLÒS

TOTAL IVA
INCLÒS

41 RR.MM.
(preu unitari
reconeixemen
1.702,00 € t= 40,00€)

1.640,00 €

3.342,00 €

3.699,42 €

41 RR.MM.
(preu unitari
reconeixemen
984,00 € t= 40,00€)

1.640,00 €

2.624,00 €

2.830,64 €

41 RR.MM.
(preu unitari
reconeixemen
1.298,00 € t= 42,80€)

1.754,80 €

3.052,80 €

3.325,38 €

Vista la renúncia presentada per ARXIDUC, PREVENCIÓN SL, es proposa adjudicar el contracte a
l’empresa DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE SALUD LABORAL S.L., ja que ha ofertat el següent preu més
baix, tal i com s´indica a l´informe tècnic de data 25 de gener de 2021.
En aplicació de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, s’ha comprovat que a
l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació i que el contractista proposat no ha subscrit més contractes menors que individualment o
conjunta superin la xifra prevista a l’apartat primer de l’article 118.
En compliment dels articles 93 i 94 de la LPAC, les bases d’execució del pressupost 18 i 34 i 33.7 i l’
article 20 dels estatuts del Patronat, el gerent que subscriu proposa la següent

Resolució
1.- Acceptar la renúncia del contracte menor de prevenció de rics laborals i seguretat en el treball i
vigilància de la salut adjudicat a l´ empresa ARXIDUC, PREVENCIÓN SL, amb CIF núm B07855810 j, que
deixa sense efecte el decret HAB 202100029 de data 02/02/2021.
2.- Descontreure la despesa de 2.830,64 €
3.- Adjudicar el contracte menor de prevenció de rics laborals i seguretat en el treball i vigilància de la
salut des del 1 de juny de 2021 a l’1 de juny de 2022 a l’empresa DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE SALUD
LABORAL S.L., amb CIF núm B07589724, per un import màxim de 3.325,38€, dels quals 1.754,80
corresponen a reconeixements mèdics i 1.570,58 a les especialitats tècniques oblitatòries -seguretat en
el treball, higiene industrial i ergonomia/psicosociologia- així com la part fixa de seguretat i salut.
4.- Autoritzar i disposar la despesa de 3.325,38€, IVA inclòs, 1.939,81 € (IVA inclòs) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 00.15210.22706 del pressupost del Patronat per al 2021 i 1.385,57 € (IVA
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.15210.22706 del pressupost de l’organisme per al
2022.
5.- Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el servei s’ha dut a terme correctament
i s’ha presentat la factura mensual degudament conformada.
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6.- Notificar la present resolució als interessats.
Palma, 21 de maig de 2021

DILIGÈNCIA: hi ha consignació pressupostària segons
consta a la proposta normalitzada emesa pel Patronat
Municipal de l’Habitatge i Riba amb núm. ref.22021000525
i núm. op.220210002216 i 220219000006
Magdalena Ramis Ferriol
Serveis econòmics PMHRIBA

El gerent.
Josep M. Rigo Serra

N’he pres nota mitjançant validació electrònica
LA SECRETÀRIA.
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