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JOSÉ ANTONIO IVARS BAÑULS, secretari general de la institució del Síndic de 

Greuges de la Comunitat Valenciana,  

  

  

CERTIFIQUE 

  

Que la Junta de Coordinació i Règim Interior, en la sessió duta a terme el dia 11 de maig 

de 2017, per unanimitat ha adoptat l'acord següent:  

  

Incoació d’expedient de contractació de servicis per a dur a terme la prevenció de 

riscos laborals de la institució del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana per 

procediment negociat sense publicitat. 

 

  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

        

El dia 16 de juny de 2017 finalitza el contracte menor de servicis per a dur a terme 

l'avaluació inicial de riscos laborals del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

comprensiva de: la seguretat laboral, la higiene industrial, la medicina del treball i la seua 

ergonomia i psicosociologia social, que la Junta de Coordinació i Règim Interior, en sessió 

duta a terme el dia 7 de juny de 2016, va adjudicar a l'entitat Valora Prevenció. 
  

L'exigibilitat i la inexcusabilitat del compliment de la legislació en matèria d'avaluació i 

prevenció de riscos laborals obliguen aquest ens estatutari a la prestació d’aquest servici, 

ja siga amb mitjans propis, si es disposara dels recursos materials i personals per a la seua 

prestació, ja siga amb mitjans aliens, si no en té propis.  

  

L'externalització de la contractació obeeix al fet que la institució del Síndic de Greuges no 

posseeix els mitjans personals i tècnics idonis per a la realització de les activitats tècniques 

pròpies de la prestació i, hui, el Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual 

s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el 

treball (INVASSAT), un ens que es configura com l'òrgan científic tècnic en matèria de 

prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes 



autònoms, no assumeix el control d’aquesta competència respecte del personal dels ens 

estatutaris de la Generalitat, com ara: les Corts, el Síndic de Comptes, el Síndic de 

Greuges, etc. 

  

Davant d’aquestes circumstàncies i davant de l'exigibilitat i de la inexcusabilitat del 

compliment de la legislació en matèria d'avaluació i prevenció de riscos laborals, esdevé 

necessari, com ja s'ha indicat, acudir a l'externalització de la prestació d'aquest servici, 

mentre aquest no siga assumit i dut a terme per l'INVASSAT, a l’efecte de realitzar els 

estudis, actuacions i documents tècnics necessaris per a dur a terme l'avaluació inicial de 

riscos laborals del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, comprensiva de: la 

seguretat laboral, la higiene industrial, la medicina del treball i l'ergonomia i 

psicosociologia social d’aquest. 

  

L'objecte del contracte està constituït per la realització dels treballs necessaris per a la 

prestació del servici d'avaluació inicial de riscos laborals del Síndic de Greuges de la 

Comunitat Valenciana, comprensiva de: la seguretat laboral, la higiene industrial, la 

medicina del treball i l'ergonomia i psicologia social d’aquest. 

  

En aquest sentit, la Junta de Coordinació i Règim Interior, vist el plec de clàusules 

administratives i plec de prescripcions tècniques, proposa l'adopció del següent, 

  

ACORD 
 

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació i, en conseqüència, els plecs de 

prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que han de regir l'esmentada 

contractació i que s'incorporen com a annex I II al present acord. 

 

SEGON. L'objecte del contracte el constitueix la contractació de la prestació del Servici de 

Prevenció Aliena en les especialitats tècniques de Seguretat en el Treball,  Medicina del 

Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada i Vigilància de la Salut. 

 

TERCER. Establir com a import màxim de la licitació, sense impostos inclosos, la 

quantitat de nou mil euros (9000,00 euros, IVA exclòs), amb càrrec a la partida 

pressupostària 111.22707, una vegada constatada l'existència de crèdit adequat i suficient. 

  

QUART. En cabre la possibilitat de pròrroga contractual, el valor estimat del contracte, de 

conformitat amb el que estableix l'article 88 del text refós de la Llei de contractes del 

sector públic (TRLCSP), és de 18.000,00 euros, IVA exclòs, prenent en consideració a 

aquest efecte les possibles pròrrogues i modificacions contractuals previstes  en els plecs 

que regeixen aquest contracte. 

  



CINQUÉ. En estendre's  la contractació del present servici a diverses anualitats, aprovar la 

despesa plurianual que aquesta comporta: 

 

Anualitat 1 (2017): des del 16 de juny   1.625,00 €  (IVA exclòs) 

Anualitat 2 (2018): anualitat sencera             3.000,00 €  (IVA exclòs)              

Anualitat 3 (2019): anualitat sencera             3.000,00 €  (IVA exclòs)  

Anualitat 4 (2020): fins al 15 de juny    1.375,00 €  (IVA exclòs) 

     

SISÉ. Iniciar la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del Servici 

de Prevenció Aliena en les especialitats tècniques de Seguretat en el Treball,  Medicina del 

Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada i Vigilància de la Salut, i 

invitar, a aquest efecte, un mínim de tres entitats competents en el ram que constitueixen 

l'objecte del present contracte, i atorgar-los un termini de quinze dies naturals des de la 

recepció de la carta d'invitació perquè, les empreses que estiguen interessades en la 

licitació del contracte, presenten les seues proposicions; així mateix, donar-li publicitat en 

el perfil del contractant del Síndic de Greuges, tot significant que el termini referit de 

presentació d'ofertes correrà des del dia de la seua inserció en aquest perfil. 

             

SETÉ. Designar com a personal facultat per a negociar amb l'empresa o les empreses 

oferents els aspectes econòmics de les ofertes, com també el grau d'adequació i millora 

dels aspectes tècnics enumerats en el plec de clàusules administratives i de prescripcions 

tècniques: l'adjunt primer, el secretari general de la institució i la responsable de l'àrea 

econòmica d’aquesta. 

  

HUITÉ. Designar com a responsable del contracte el secretari general de la institució. 

  

 

Sotmesa la present proposta a votació, la Junta acorda la seua aprovació per unanimitat. 

  

  

  

  

José Antonio Ivars Bañuls 

Secretari general del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

  

 

 


