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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE PER A L’ASSOCIACIÓ AMB UNA
MÚTUA PER A DONAR COBERTURA ALS ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS, AIXÍ COM LES
CONTINGÈNCIES COMUNES DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.
A. OBJECTE DEL CONTRACTE.
Constitueix l’objecte del procediment obert la selecció d’una Mútua d’Accidents de Treball i Malalties
Professionals per a la seva col·laboració en la gestió d’aquests riscos amb la Seguretat Social així com
la col·laboració d’aquesta en la gestió econòmica derivada de la incapacitat temporal per
contingències comunes, de tot els empleats municipals integrats en el règim general de la Seguretat
Social, en els termes establerts al Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, mitjançant el qual
s’aprova el Text Refús de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), i les seves normes de
desenvolupament:
Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre, mitjançant el qual es va aprovar el Reglament General
sobre col·laboració en la gestió de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la
Seguretat Social.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de 27 de juny de 1997 (BOE núm. 164 de 10 de
juliol de 1997), exceptuant-se els denominats funcionaris integrats procedents de la MUNPAL.
B. FORMALITZACIÓ
El contracte es formalitzarà a través del denominat “conveni d’associació” i annex al mateix per a la
cobertura de les contingències derivades d’incapacitat temporal per contingències comunes, de
conformitat amb l’establert als articles 62 i 70 del Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre. En
aquests documents es determinaran els drets i obligacions de l’Ajuntament de Marratxí i de la Mútua
seleccionada, així com la data i hora en que comencin i finalitzin els seus efectes.
Prèvia a la formalització del conveni d’associació i annex al mateix, haurà de figurar informe de la
Junta de Personal i del Comitè d’Empresa/Delegats de personal sobre aquesta qüestió, segon
l’establert en els articles 61.3 i 69.3 de l’esmentat Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre, el qual
haurà de figurar com a un annex a ambdós documents, i que haurà de ser lliurat a la mútua
seleccionada.
C. OBLIGACIONS DE LA MÚTUA.
Son serveis a prestar obligatòriament per la mútua els següents:
1.

La cobertura de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals del personal de
l’Ajuntament de Marratxí acollit al Règim General de la Seguretat Social, així com la realització de
les activitats preventives compreses en les mateix, a tenor del disposat en el Reial Decret
Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova la Llei General de la Seguretat Social, Reial
Decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General sobre col·laboració
en la gestió de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social,
Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre modificada per l’Ordre TIN/442/2009, de 24 de febrer,
i demés disposicions legals i reglamentàries que siguin d’aplicació.

2.

Seguiment i control de la prestació econòmica i de les situacions d’incapacitat temporal tant per
accident laboral, malaltia professional com les relatives a contingències comunes, d’acord amb el
disposat al Reial Decret 1117/1998, de 5 de juny, l’Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre,
sobre Gestió i control de la prestació econòmica per incapacitat temporal, Reial Decret 625/2014,
de 18 de juliol, que regula determinats aspectes de la gestió i control dels processos per
incapacitat temporal i la resta de legislació aplicable.

Entre els serveis a prestar amb caràcter no exhaustiu estaran:
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a) Assistència sanitària de tots els processos derivats de contingències professionals durant les
24 hores del dia, inclosos festius, amb personal facultatiu al front del servei. Servei
permanent d’ambulàncies.
b) Control mèdic de l’accidentat per a revisar l’eficàcia del tractament.
c) Quan sigui necessari el desplaçament es cobrirà el cost del mateix, allotjaments i/o dietes, així
com en el seu cas, els originats pel seu acompanyant.
d) El cost de l’atenció mèdica en centres especialitzats.
e) El cost de les prestacions per causes d’accidents de treball soferts pel personal al servei dels
associats, sempre i quant el fet causant, data de l’accident de treball, es produeixi durant la
vigència del document d’associació.
f) El cost de les prestacions per malalties professionals patides pel personal al servei de
l’Ajuntament de Marratxí, en la situació d’incapacitat temporal i període d’observació i en les
demés situacions, la contribució que s’assigni per a fer front a les mateixes.
g) La contribució a la recuperació i demés previstos en la normativa vigent a favor de les
víctimes d’aquelles contingències subscrites i dels seus beneficiaris, facilitant la incorporació
de l’accidentat al seu medi professional i social, orientant al treballador, que per la gravetat
de les seves lesions o circumstàncies personals presentin problemes de readaptació.
h) Assistència hospitalària.
i) La readaptació professional del treballador, tant física com psíquica, que inclou assistència
psicològica clínica i de rehabilitació.
j) La cirurgia plàstica i reparadora.
k) Els medicaments que es precisin amb motiu d’un accident de treball o malaltia professional,
incloses les pròtesis, ortopèdies, ... amb gratuïtat total.
l) Facilitar a l’Ajuntament de Marratxí informació referent a l’anàlisi de sinistralitat, informació
legislativa, etc. Anàlisi estadístic de l’accidentalitat mensual de tots els codis de cotització de
l’Ajuntament, amb expressió dels distints índexs de sinistralitat. L’esmentat informe es
realitzarà, al menys amb caràcter anual i, en tot cas, quan sigui requerit. Així mateix es
reflectiran les taxes d’absentisme per ambdós motius.
m) Col·laboració amb l’Ajuntament en aquelles activitats preventives contemplades en la
normativa d’aplicació.
n) Col·laboració en les campanyes d’educació, cultura de la prevenció i promoció de la salut
(vacunacions, campanyes contra el tabaquisme, sobrepès, estrès, dany dorsal-lumbar, cura de
la veu o altres) a demanda de l’Ajuntament. Amb tal finalitat, al menys, la mútua realitzarà les
següents accions:
• La Mútua proporcionarà farmacioles de primers auxilis i la reposició gratuïta en cada
centre de treball municipal.
• Plans i programes formatius dirigits als treballadors en matèria preventiva a través de
cursos bàsics de seguretat, cursos contra incendis i cursos de socorrisme i primers
auxilis.
• Es posarà a disposició dels treballadors municipals documentació bàsica relativa a la
legislació aplicable, guies orientadores, cartells, fullets i qualsevol altra informació
útil relativa a l’assessorament en matèria preventiva.
o) Ajuda en l’elaboració d’informes, anàlisis i estudis, en totes les matèries relatives a prevenció
de riscos laborals i demés funcions assumides per la Mútua.
p) Servei d’assessorament i informació sobre temes tècnics (indemnitzacions, trasllat
d’accidentats, etc.) i jurídics (problemes jurídics derivats d’accidents de treball i malalties
professionals).
q) Atencions especials, en els centres de la Mútua, a persones que, a criteri de l’Ajuntament de
Marratxí, ho precisin.
r) A efectes del document d’associació a subscriure per ambdues parts i annexes al mateix,
aquestes actuacions a desenvolupar s’han d’entendre com a mínimes i no excloents d’altres
que els licitadors puguin oferir com a millores a les seves proposicions.
s) Realització de proves mèdics que puguin avançar diagnòstics en processos de contingències
comunes.
t) Prestacions socials als accidentats, amb recolzament psicològic si fos necessari i orientació i
suport per a la readaptació professional i/o reubicació de lloc de feina.
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D. CONDICIONS GENERALS.
La prestació del servei es realitzarà en els termes i condicions del present plec, que es reflectiran en el
document d’associació i annex al mateix, baix les directrius i supervisió de l’Ajuntament de Marratxí.
En tot cas, la prestació dels serveis indicats en els apartats anteriors haurà de tenir lloc de conformitat
i en els termes previstos i amb els requisits exigits per la normativa vigent en cada moment.
La prestació del servei (assistencial i administratiu) es realitzarà durant tots els dies laborables de
l’any, en l’horari normal d’atenció al públic que tingui establerta la Mútua adjudicatària (horari
continuat de matí i horabaixa), prèvia planificació de les actuacions previsibles en coordinació amb el
Servei de Prevenció contractat per l’Ajuntament de Marratxí.
La mútua haurà de prescriure els serveis d’urgència propis i concertats de que disposi pels serveis que
s’hagin de prestar fora de l’horari laboral.
La mútua haurà de disposar d’un centre d’assistència pròxim a Marratxí amb tota la dotació
necessària, tant humana com material, per a poder prestar de manera eficaç l’assistència sanitària
requerida davant d’un accident de treball o malaltia professional. Així mateix haurà de disposar de
centres hospitalaris o de rehabilitació (propis o concertats) per a poder oferir l’hospitalització i
rehabilitació necessàries davant d’una contingència professional.
A l’esmentada finalitat es crearà una comissió tècnica amb representants d’ambdues parts, de
l’Ajuntament de Marratxí i de la Mútua, que haurà de celebrar reunions, com a mínim, trimestralment,
per tot el que fa referència a la prestació del servei, activitats preventives, i quantes altres qüestions
siguin necessàries en relació a aquest.
Les condicions generals i requisits per a la prestació del servei inclouran, a més:
1. La designació d’un responsable tècnic per la Mútua, com a coordinador de les prestacions objecte
del contracte i interlocutor davant de l’Ajuntament de Marratxí.
2. L’entitat adjudicatària i el personal sanitari de la mateixa vetllaran especialment per garantir les
condicions de confidencialitat, dignitat i voluntat inherents a aquesta activitat. En aquest sentit es
considerarà al treballador com a titular de les dades i informació generades com a conseqüència
de la vigilància de la salut, amb excepció de la informació legalment reservada a l’Ajuntament de
Marratxí.
3. Els elements que constitueixin la dotació tècnica que l’empresa aporti pel compliment del servei
seran examinats pels tècnics de l’Ajuntament de Marratxí, que podran rebutjar-los motivadament
per inadequats i insuficients, havent l’adjudicatari d’esmenar-ho en un termini que no excedeixi
de 72 hores.
E. TERMINI/DURACIÓ.
El conveni d’associació i l’annex al mateix, tindran un termini de vigència de quatre anys, havent de
coincidir en tot cas la seva finalització amb el darrer dia del mes, sense possibilitat de pròrroga.
F.

PREU.
No s’estableix cap tipus tota vegada que la cotització de l’Ajuntament de Marratxí a la Seguretat Social
per les contingències licitades queda contemplada a les disposicions legals vigents esmentades al
present plec.
En qualsevol cas l’Ajuntament efectuarà els pagaments en concepte de cobertura dels accidents de
treball i malalties professionals, així com de les contingències comunes, mitjançant ingrés a la
Tresoreria General de la Seguretat Social dels corresponents butlletins de cotització a la seguretat
social.
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No procedirà revisió de preus, tota vegada que l’article 146 del Reial Decret Legislatiu 8/2015 LGSS
estableix que la determinació de les primes per contingències d’accidents de treball i malalties
professionals es fixaran en funció de la corresponent tarifa de percentatges que legalment s’estableixi.
Amb efectes purament informatius s’ha d’assenyalar que l’import de les cotitzacions per accidents de
treball i malalties professionals de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Marratxí durant
l’exercici de 2016 varen ascendir a un total de 147.954,15 €.
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