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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA NECESSITAT CONTRACTE
servei de prevenció aliè per al desenvolupament de les activitats preventives de
riscos laborals de les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial,
ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Alcanar

Identificació de l’expedient
Memòria justificativa de la necessitat del Contracte del servei de prevenció per
l'Ajuntament d’Alcanar, emesa en virtut del que preveuen els articles 28 i 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), per tal
d’acreditar la necessitat i idoneïtat del contracte i justificar els aspectes legalment
exigits.
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, té per objecte
promoure la seguretat i salut de les persones treballadores mitjançant
l’aplicació de mesures preventives i el desenvolupament de les activitats
necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball. Aquesta llei i
les normes que la desenvolupen són d’aplicació, amb caràcter general, a les
relacions de caràcter administratiu i estatutari del personal al servei de les
Administracions Públiques, com també a les de caràcter laboral.
L’article 16 de l’esmentada llei estableix que la prevenció de riscos laborals
haurà d’integrarse en el sistema general de gestió de l’organització, tant en
el conjunt de les seves activitats com en tots els seus nivells jeràrquics
mitjançant un pla de prevenció de riscos laborals. Així mateix, en el Capítol
III del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament
dels Serveis de Prevenció, es regulen les diferents modalitats organitzatives
que poden adoptar-se per al desenvolupament de les activitats preventives.
Entre elles, figura la contractació d’un Servei de prevenció aliè (SPA).
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals exigeix,
doncs, a totes les empreses que disposin d’un servei de prevenció que
ofereixi els serveis i l’assessorament en aquesta matèria (vigilància de la
salut, prevenció tècnica, etc.).
L’Ajuntament d’Alcanar es troba subjecte a l’àmbit d’aplicació d’aquesta
legislació, per la qual cosa ha de donar compliment al deure que li correspon
en matèria de prevenció de riscos laborals.
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No obstant això, no disposa d’un Servei de Prevenció Propi, al no concórrer
els requisits que estableix l’article 14 del Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, motiu pel
qual ha de recórrer a la contractació d’un servei de prevenció aliè, entès
aquest com el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a
realitzar les activitats preventives per tal de garantir l’adequada protecció
de la seguretat i salut dels treballadors, en desenvolupament de les funcions
previstes a l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei de prevenció de riscos
laborals.
Donada la propera finalització del contracte de prevenció de riscos laborals,
és per això que cal procedir a la nova licitació del servei, i atès que
l’Ajuntament d’Alcanar no disposa dels recursos materials i humans
necessaris per a portar a terme l’objecte del contracte, es requereix la
contractació d’un servei de prevenció aliè, que disposi de l’acreditació
necessària per actuar com a tal per part de l’autoritat laboral, i oferir els
serveis que la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals
obliga a executar per protegir la seguretat i salut laboral del personal que
presta serveis a l’Ajuntament de d’Alcanar.
LA REGIDORA DE RECURSOS HUMANS,
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Alcanar, signat electrònicament al marge.

