CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES EN L'ÀMBIT
AMBIENTAL: DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ D'EDIFICIS I
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE CASTELLAR DEL VALLÈS
(REF. CONT2000005)

INTERVENEN
D’una part el Sr. Ignasi Giménez Renom en la seva qualitat d’Alcalde actuant en
nom i representació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, en virtut de les facultats que li
atorga l’article 53.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i assistit del Secretari acctal de la
Corporació, Sr. Antonio Cárceles Jurado.
D’altra part el Sr. Ismael Díaz Hernández amb NIF 46240868N, actuant en nom i
representació de DISET CONTROL DE PLAGAS S.L. (NIF B67223552), en virtut del poder
atorgat a Barcelona, el dia 16 de maig de 2018, davant del notari, Sr. Hugo Lincoln
Pascual, número de protocol 1025, i amb domicili a Barcelona, al carrer de Cuzco, 39-41.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a
formalitzar el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
PRIMER. - El procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, per a
l’adjudicació del contracte de servei de control integrat de plagues en l'àmbit ambiental:
desratització, desinsectació i desinfecció d'edificis i dependències municipals de Castellar
del Vallès, fou iniciat per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2020. En
el mateix acord es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques, els
quals es van publicar el 23 de juny de 2020 al Perfil del Contractant.
SEGON. - La contractació de la despesa ha estat efectuada amb càrrec a la partida
C2-3111- 227.99 del pressupost municipal dels següents exercicis:
-

Exercici 2020: (2 mensualitats) 4.850,00 €
Exercici 2021: 29.100,00 €
Exercici 2022: (10 mensualitats) 24.250,00 €

TERCER. - El contracte es va adjudicar per acord de Junta de Govern Local de data
29 de setembre de 2020, a favor de l’empresa “DISET CONTROL DE PLAGAS, SL” (NIF
B67223552). Posteriorment es va detectar un error material al punt primer de dit acord,
relatiu als preus unitaris d’adjudicació, i en data 6 d’octubre de 2020 es va procedir a la
rectificació mitjançant la resolució per decret d’alcaldia número 1027. L’adjudicació és
pels següents preus unitaris i millores:

OFERTA ECONÒMICA

EMPRESA

CIF
Complexitat
actuació

Gran o alta
DISET
CONTROL
DE PLAGAS,
S.L

B67223552

Mitjana o
moderada
Petita o
baixa

DD
excepte
corcs,
tèrmits i
fongs
podridura
70,00

DD
específic
corcs,
tèrmits i
fongs
podridura
2430,00

50,00

1220,00

35,00

400,00

MILLORA
ACTUACIONS
DDD
excepte
Complexitat
corcs,
actuació
tèrmits i
fongs
podridura
Gran o alta
8
Mitjana o
moderada
Petita o
baixa

10
12

CLÀUSULES DEL CONTRACTE:
PRIMERA.- El Sr. Ismael Díaz Hernández amb NIF 46240868N, en nom i
representació de l’empresa DISET CONTROL DE PLAGAS, SL, es compromet a l’execució
del “Contracte de servei de control integrat de plagues en l'àmbit ambiental:
desratització, desinsectació i desinfecció d'edificis i dependències municipals de Castellar
del Vallès”, ref. CONT2000005, amb estricte subjecció a l’oferta i els preus ofertats, als
plecs de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars que figuren
en l’expedient aprovat per l’Administració, documents contractuals que accepta plenament.
SEGONA.- El pressupost base de licitació del present contracte és de QUARANTAVUIT MIL NORANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS D’EURO (48.099,18€), IVA
exclòs. Aquest import constitueix un màxim i l’Ajuntament no s’obliga a exhaurir-lo.
L’Ajuntament realitzarà l’abonament mitjançant la presentació de factures parcials o
totals dels serveis prestats pel contractista d’acord amb els preus unitaris adjudicats.
TERCERA.- El termini d’execució del contracte serà de dos (2) anys a comptar de
la data d’inici de prestació del servei, del dia 1 de desembre de 2020. Es preveu la
possibilitat de dues (2) pròrrogues d’un any cadascuna.
QUARTA.- Per respondre del compliment d’aquest contracte, l’adjudicatària ha
presentat la garantia definitiva del contracte per un import de 2.404,96 € (5% del preu
base de licitació) document comptable INP. número 2020.3.0001528.000.
CINQUENA.- En aquest contracte no s’escaurà la revisió del preu.
SISENA.- Aquest contracte té caràcter administratiu, es regeix pel plec de clàusules
administratives particulars i es sotmet en tot el que no estigui establert en aquests
preceptes a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic i el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d’octubre i la resta de disposicions reglamentàries
vigents.
SETENA.- El contractista presta la seva conformitat al Plec de clàusules
administratives particulars que regeix per aquest contracte, signant un exemplar d’aquest,
que s’uneix com a annex.

VUITENA.- DISET CONTROL DE PLAGAS, SL, es sotmet, en totes les qüestions
litigioses que sorgeixin sobre la interpretació, modificació, resolució, i efectes del contracte,
a la jurisdicció contenciosa administrativa.
NOVENA.- Per tal de donar compliment a la legislació sobre protecció de dades, el
concessionari assumeix les obligacions al respecte que consten en l’annex que s’uneix al
present contracte.

I en prova de conformitat , es signa electrònicament el document a un sol efecte. El
contracte s'entendrà perfeccionat en la data de l'última de les signatures electròniques de
les parts intervinents.

L’ALCALDE
Signat digitalment per
l'Alcalde, Ignasi
Giménez Renom, en
data
2020.11.26 08:46:16
+01'00'

EL SECRETARI
Signat digitalment
per Antonio
Cárceles Jurado,
secretari acctal.
2020.11.26 09:33:09
+01'00'

LA CONTRACTISTA

46240868N Firmado
digitalmente por
ISMAEL
46240868N ISMAEL
DIAZ (R: B67223552)
DIAZ (R:
Fecha: 2020.11.25
B67223552) 14:29:06 +01'00'

Clàusules pels contractes / convenis
1. DISET CONTROL DE PLAGAS, SL es compromet a mantenir la màxima reserva i el
màxim secret sobre la informació classificada com a confidencial. Es considerarà
Informació Confidencial qualsevol dada a la qual DISET CONTROL DE PLAGAS, SL
accedeixi en virtut del present contracte.
2. DISET CONTROL DE PLAGAS, SL es compromet a no divulgar l’esmentada informació,
així com no publicar ni posar-la a disposició de tercers, bé directament, bé mitjançant
terceres persones, sense el previ consentiment per escrit de l’AJUNTAMENT DE
CASTELLAR DEL VALLÈS.
3. Alhora, DISET CONTROL DE PLAGAS, SL es compromet, després de l’extinció del
present document, a no conservar cap còpia de la Informació Confidencial.
4. DISET CONTROL DE PLAGAS, SL informarà el seu personal, col·laboradors i
subcontractistes de les obligacions establertes en el present contracte, així com de les
obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de caràcter personal. DISET
CONTROL DE PLAGAS, SL realitzarà les advertències que es considerin oportunes i
subscriurà els documents que siguin necessaris per al seu personal i col·laboradors,
amb la finalitat d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions.
5. D’acord amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre i el Reglament General de
Protecció de Dades, DISET CONTROL DE PLAGAS, SL estableix una sèrie d’obligacions
respecte al tractament de les dades de caràcter personal de l’AJUNTAMENT DE
CASTELLAR DEL VALLÈS.
a) Únicament accedirà a les dades personals de persones físiques relacionades
amb l’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS si aquest accés fos necessari
per complir amb les obligacions establertes en el present contracte.
b) Es compromet a emprar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés
única i exclusivament per a complir amb les seves obligacions contractuals.
c) Garanteix l’aplicació de les mesures de seguretat que siguin d’aplicació en
funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals pugui tenir
accés. El nivell de risc i les mesures de seguretat seran definides per
l’Ajuntament de Castellar del Vallès i seran d’aplicació als tractaments portats a
terme en suports automatitzats i en suports no automatitzats. L’Ajuntament de
Castellar del Vallès es reserva el dret a la realització d'aquelles accions
d'auditoria que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
d) Es compromet a no realitzar transferència internacional de les dades i
informació responsabilitat de l’Ajuntament de Castellar del Vallès fora de l'Espai
Econòmic Europeu.
e) Es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades
personals en un termini no superior a 24 hores.
f) Es compromet a no cedir a terceres persones, en cap cas, les dades de caràcter
personal a les quals tingui accés, ni tan sols a efectes de la seva conservació.
g) En el cas que es requereixi la subcontractació a tercers d’una part o la totalitat
del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per escrit a l’Ajuntament de

Castellar del Vallès. A la sol·licitud caldrà establir de forma detallada quins
tractaments seran subcontractats i les mesures previstes per part del proveïdor
per tal de garantir que el tractament per part de l’empresa subcontractada
estigui alineat als requeriments de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
Aquesta subcontractació haurà de ser regulada amb un contracte entre el
proveïdor i l’empresa subcontractada que reculli les mateixes obligacions i
compromís de confidencialitat establertes al present contracte.
h) L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
per part del proveïdor, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al proveïdor cap mena de dret o
titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit haurà de retornar o
eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al tractament de
dades personals, podent conservar únicament les dades en cas que sigui
necessari per a garantir la protecció legal del proveïdor.
i) Assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament de Castellar del Vallès per
als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament de Castellar del Vallès pugui
rebre com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al
present document, incloent les possibles sancions per part dels Organismes
Reguladors del tractament de dades personals.
j) Declara haver estat informat igualment que l’Ajuntament de Castellar del Vallès
pot registrar i utilitzar les dades personals de les persones que intervenen en el
marc dels serveis oferts l’Ajuntament. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent
en protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades seran conservades
després de les finalitzacions del contracte durant un màxim d'un any a partir de
la finalització de la prestació, excepte les que hagin de conservar per garantir el
compliment de la legislació
6. Les obligacions establertes per a DISET CONTROL DE PLAGAS, SL en el punt anterior
seran també d’obligat compliment per als seus empleats, col·laboradors, tant interns
com externs i subcontractistes, fet pel qual DISET CONTROL DE PLAGAS, SL
respondrà envers l’ AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS en circumstàncies que
aquestes obligacions siguin incompletes.
7. Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte / conveni
tindran una duració indefinida, i es mantindran en vigor amb posterioritat a la
finalització, per qualsevol causa, de la relació entre DISET CONTROL DE PLAGAS, SL i
l’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS.

