Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil
INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS
PER A LA IMPLEMENTACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES D’EXECUCIÓ DE
MESURES PENALS A LA COMUNITAT.

Contracte : Contracte administratiu

Unitat promotora : Àrea de Mesures
Penals Alternatives.

Tipus: Contracte de serveis
Expedient:

Procediment: Negociat d’imperiosa
urgència

GEEC

Títol: AN/MPA Servei de suport programes d’execució MPA

Valor estimat del
contracte (sense IVA):

Pressupost licitació:

Termini d’execució :

18.528.546,25 €
Import
licitació
per lots
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Import base

IVA (21%)

1.745.260,73 €
2.873.304,12 €
2.119.088,33 €
6.737.653,18 €

366.504,72 €
603.393,84 €
445.008,48 €
1.414.907,04 €

Total
2.111.765,40 €
3.476.697,96 €
2.564.096,76 €
8.152.560,12 €

Es proposa per un any, a partir del dia 1 de gener de 2019 (o
des de la data de la signatura del contracte) i fins al 31 de
desembre de 2019, i prorrogable per un període de temps
igual al del contracte d’origen

1. Marc legal
D’acord amb allò que disposa l’article 168 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de
2006, la Generalitat té la competència executiva de la legislació estatal en matèria
penitenciària, la qual inclou, en el seu apartat e) l’execució de les mesures penals
alternatives, tal com estipula la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi
penal, en la redacció donada per la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny.
El Departament de Justícia exerceix la competència esmentada (que comporta
implementar i supervisar les mesures penals alternatives) mitjançant l’Àrea de
Mesures Penals Alternatives de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal
a la Comunitat, de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia
Juvenil tal i com estableix el Decret 278/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del
Departament de Justícia.
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2. Justificació del servei a contractar
Per tal de donar compliment a l’execució de les mesures penals alternatives cal
disposar de professionals dels camp social; psicòlegs, treballadors socials, educadors,
i integradors socials, que facin el seguiment psico-socio-educatiu del penat i la gestió i
el control del compliment de la mesura. Aquests professionals, endavant Delegats
d’Execució de Mesures (DEM), fan una tasca d’intermediació entre l’entitat en la que el
penat realitza la mesura i l’òrgan judicial que l’ha imposat, possibilitant així que es
compleixi el mandat judicial.
Aquests DEMs estan distribuïts per tot el territori per tal de poder donar servei a tots
els jutjats, i integrats en equips dirigits per un coordinador que distribueix i supervisa la
seva tasca. Cada delegat es el responsable de fer el seguiment i control d’entre 70 i 75
penats.

3. Antecedents immediats
La gestió i el seguiment dels programes de mesures penals alternatives en els darrers
anys, s’ha dut a terme a través dels contractes de gestió indirecta de serveis públic
corresponents als expedients GEEC JU-2010-3107, GEEC JU-2014-454 i GEEC JU2016-683.
L’expedient GEEC JU-2010-3107, licitat l’any 2010 es composava de tres lots,
distribuïts per programes i territoris, amb un import total de licitació anual
5.416.229,86€ (sense IVA). El contracte, que va iniciar la seva vigència l’any 2011, es
va prorrogar, segons permetien les clàusules, per un període de tres anys. A partir de
l’any 2015 es va licitar un nou contracte al haver-se exhaurit les tres prorrogues
permeses.
Aquesta nova licitació, corresponent a l’expedient, GEEC JU-2014-454, es va
desenvolupar en un context particular. Per una banda, a l’any 2013 es va incrementar
el nombre de sentencies oficiades pels jutjats, en un 6% respecte de l’any anterior. Per
altra banda, amb motiu de la crisi es va haver de reduir el 7% del contracte de gestió,
amb la consegüent reducció de més de 15 professionals de tots els lots i per tant amb
una reducció dels casos a atendre.
Durant els quatre anys de vigència del contracte no es va incrementar cap concepte
econòmic i per contra es van generar costos no previstos per les entitats sense ànim
de lucre, derivats alguns d’ells de la demora en el pagament de les quotes mensuals
que en molts casos ha arribat a ser de més de sis mesos.
La reducció pressupostaria va afectar la gestió dels casos i la llista d’espera es va
veure incrementada de manera significativa especialment en determinats territoris. En
el territori de Tarragona i comarques (lot 3) la llista d’espera va arribar a ser de més de
2.000 sentències, motiu pel qual es va optar per modificar a l’alça el lot 3 i incrementar
la seva dotació en un 19%, a partir del juliol del 2015.
Al maig de 2016, aquesta situació es va repetir a Barcelona i comarques tant pel que
fa a sentències de treballs en benefici de la comunitat (lot 1) com per l’execució de
sentències associades a obligacions de tractaments, programes formatius i altres
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obligacions juntament amb l’execució de les mesures de seguretat (lot 2). Es va fer
necessari doncs incrementar l’import dels dos lots ja que l’expedient contractual
preveia un increment màxim del 20 %.
Al maig del 2016, a la demarcació de Tarragona es va reduir la llista d’espera, però es
va incrementar a la demarcació de Girona, fent-se necessari augmentar la dotació
pressupostaria del lot 3. Per resoldre aquets situació, i atès que ja s’havia exhaurit la
possibilitat d’increment permès pel contracte, es va iniciar la licitació d’una nova
contractació per les demarcacions que corresponen als Serveis Territorials de Girona,
de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, de Tarragona, i de les Terres de l’Ebre en un sol lot
amb inici de vigència per l’any 2017 corresponent a l’expedient GEEC JU-2016-683
amb un import total de licitació anual de 2.053.233,00 € (sense IVA) prorrogable per un
any més.
La situació actual doncs és la següent:
Contracte

Professionals

Contracte JU 28/2015
GEEC JU-2014-454

Lot 1 amb l’entitat Fundació IRES, per un
import per l’any 2018 de: 1.555.920,00 €

45

Contracte JU 28/2015
GEEC JU-2014-454

Lot 2 amb l’entitat Fundació APIP-ACAM, per
un import per l’any 2018 de: 2.559.384,00 €

74

Contracte JU 28/2017
GEEC JU- 2016-683

Per a la implementació de les MPA als
territoris de Girona, Lleida, Tarragona, Terres
de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran amb l’entitat
INTRESS, per un import per l’any 2018 de:
2.051.179,80 €

56

6.166.483,80 €

175

Total

4. Característiques del contracte que es proposa i divisió en lots.
El contracte s’estructura en diferents lots, per raó de les característiques dels diferents
programes de Mesures Penals Alternatives, de l’anàlisi de la demanda de casos de
cada demarcació territorial, i de l’estructura organitzativa de la DGEPCJJ. D’acord amb
aquest antecedents, el servei a prestar es divideix en tres blocs que configuren tres
lots dins del mateix contracte.
El Lot 1 correspon als equips que fan actuacions de suport en l’àmbit territorial de
Barcelona ciutat i comarques, i Catalunya central, en l’execució de sentències relatives
a les obligacions i a les mesures de seguretat, inclosos els Programes de Treballs en
Benefici de la Comunitat que s’hagin imposat conjuntament amb Mesures o
Obligacions de Tractament o de Programes Formatius, d’acord amb els criteris
establerts als protocols d’intervenció i gestió de la DGEPCJJ.
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El Lot 2 correspon als equips que fan actuacions de suport en l’àmbit territorial de
Barcelona ciutat i comarques, i Catalunya central en l’execució de sentències relatives
als Programes de Treballs en Benefici de la comunitat, excepte aquells imposats
conjuntament amb mesures de seguretat o obligacions de tractament o de programes
formatius.
Finalment, el Lot 3 correspon a les actuacions de suport als Programes de Mesures
Penals Alternatives dels àmbits territorials que, d’acord amb el Decret 194/2013, de 9
de Juliol, de reestructuració del Departament de Justícia, corresponen als Serveis
Territorials de Girona, de Tarragona, de Lleida, de les Terres del Ebre i de l´Alt Pirineu
i Aran.

5. Limitació de lots a adjudicar a una mateixa empresa:
Es creu convenient limitar l’adjudicació a la mateixa empresa un màxim de dos lots,
entenent que és preferible no concentrar en una sola entitat la gestió dels programes
d’execució penal per evitar situacions de monopoli que pugui interferir en la supervisió
del servei per part de l’administració. Per altra banda, atesa l’especificitat dels diferents
programes i la dispersió del territori, disposar d’entitats diferenciades pot revertir en un
enriquiment dels respectius programes i afavorir les sinergies entre les diferents.

6. Durada del contracte
El termini d’execució d’aquest contracte es proposa per un any, a partir del dia 1 de
gener de 2019, o la data de formalització del contracte, i fins al 31 de desembre de
2019. Atès que està en tramitació un expedient per procediment obert, es limita la
durada d’aquest contracte a la formalització del contracte que resulti de l’adjudicació
del procediment obert. No obstant, el contracte serà prorrogable, amb caràcter
obligatori per als contractistes, pel mateix temps que el contracte d’origen a fi de
garantir la continuïtat de la prestació contractual per raons estrictes d'interès, fins a la
formalització, en el seu cas, del procediment obert esmentat
S’ha optat, per la fórmula de la pròrroga contractual, al ser coneixedors de les
dificultats que tenen les empreses o entitats per trobar professionals que prestin
aquest servei, doncs si el contracte es licita per un any, aquest podria quedar desert
tenint en compte l’esforç que comporta a l’empresa o entitat crear la infraestructura
necessària per ajustar-se als requisits contractuals.
Es podrà prorrogar excepcionalment per un període màxim de fins a 9 mesos més
d’acord amb el que preveu l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
7. Justificació de l’import de licitació i del valor estimat del contracte i la
diferència econòmica respecte a la contractació immediatament anterior.
L’import de la quantitat es justifica en base a la contractació de professionals per
reforçar alguns equips, de manera que es possibiliti una major rati d’execució de
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mesures amb la conseqüent reducció de la llista d’espera en especial en determinats
equips.
Actualment el Lot 1 està distribuït en 3 equips i amb l’increment d’un coordinador i un
delegat, es compensaria territorialment la llista d’espera amb la creació d’un quart
equip.
L’increment d’un tècnic de recursos en aquest lot ve donat per la possibilitat d’executar
més programes formatius. S’ha demanat un increment del contracte de les entitats
especialitzades en temes de violències i en seguretat viària i per tant, s’incrementaria
la gestió amb les mateixes.
Al Lot 2 s’aporta la figura de l’integrador social per a la realització de tasques de
control i seguiment de l’activitat de les penes de treball en benefici a la comunitat que
el departament organitzi de manera grupal per a persones penades permetent agrupar
l’execució de vàries mesures i reduir la llista d’espera.
Per altra banda, la incorporació d’un tècnic de recursos al lot 3, permetrà dedicar un
professional en el territori a la recerca de recursos fet que revertirà en un increment
dels nombre d’entitats i per tant, un accés més àgil i ràpid dels penats als recursos per
a l’execució de les mesures, que contribuirà a la reducció dels penats en llista
d’espera.

LOT 1
LOT 2
LOT 3
TOTAL
INCREMENT

Increment de
pressupost
189.340,73 €
313.920,12 €
67.908,53 €

Increment de personal
+3 (1 coordinador+1DEM+1 gestor de recursos)
+6 (2 DEMs+2 Integradors socials+2 gestors de recursos)
+2 (1 gestor de recursos+1 administratiu)

571.169.28 €
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El present contracte possibilitarà la contractació d’un total de 186 professionals que
permetrà fer el seguiment simultani d’un total 8.350 penats en tot el territori.
8. Preu del contracte
El preu del contracte s’ha calculat a tant alçat. El preu total dels tres lots es de
8.152.560,12 € (IVA inclòs)

Import base
anual

Import base
mensual

IVA (21%)
mensual

Total import
mensual

Import total

Lot 1

1.745.260,73 €

145.438,39 €

30.542,06 €

175.980,45 €

2.111.765,40 €

Lot 2

2.873.304,12 €

239.442,01 €

50.282,82 €

289.724,83 €

3.476.697,96 €
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Lot 3

2.119.088,33 €

176.590,69 €

37.084,04 €

213.674,73 €

2.564.096,76 €

Total
servei

6.737.653,18 €

561.471,09 €

117.908,92 €

679.380,01 €

8.152.560,12 €

A continuació es desglossen els conceptes i els imports de cada un dels lots:
LOT número 1
DESCRIPCIÓ
Costos laborals
Delegats d'execució de
mesures
Coordinador
Administratiu
Tècnic de recursos
Integrador social
Director tècnic
Total costos laborals
Costos indirectes
Altres despeses (*)
Total costos indirectes
Total contracte (sense IVA)
Total mensual (sense IVA)
21% IVA mensual
Total mensual (IVA inclòs)
TOTAL anual (IVA inclòs)

SALARI BRUT
ANUAL

NÚM.

TOTAL

34.251,05 €

35

1.198.786,75 €

44.456,34 €
20.088,54 €
34.251,05 €
25.730,84 €
866,67 €

4
7
2
0
40h/mes

177.825,36 €
140.619,78 €
68.502,10 €
-€
866,67 €
1.586.600,66 €
158.660,07 €
158.660,07 €
1.745.260,73 €
145.438,39 €
30.542,06 €
175.980,45 €
2.111.765,40 €

LOT número 2
DESCRIPCIÓ
Costos laborals
Delegats d'execució de
mesures
Coordinador
Administratiu
Tècnic de recursos
Integrador social
Director tècnic
Total costos laborals
Costos indirectes
Altres despeses (*)
Total costos indirectes
Total contracte (sense IVA)
Total mensual (sense IVA)
21% IVA mensual

SALARI BRUT
ANUAL

NÚM.

TOTAL

34.251,05 €

51

1 .746.803,55 €

44.456,34 €
20.088,54 €
34.251,05 €
25.730,84 €
1.726,67 €

7
13
7
2
80h/mes

311.194,38 €
261.151,02 €
239.757,35 €
51.461,68 €
1.726,67 €
2.612.094,65 €
261.209,47 €
261.209,47 €
2.873.304,12 €
239.442,01 €
50.282,82 €
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289.724,83 €
3.476.697,96 €

Total mensual (IVA inclòs)
TOTAL amb 21% IVA

(**) s'hi inclou despeses d' administració, direcció, impostos, taxes, tributs i contribucions, assegurances,
riscos laborals, formació, quotes empresarials, energia i subministraments, arrendaments, logística,
equipaments, telecomunicacions i informàtica, llicències, maquinària, inversions en infraestructura,
manteniment i a possibles marges de benefici industrial o marge comercial.

LOT número 3
DESCRIPCIÓ
Costos laborals
Delegats d'execució de
mesures
Coordinador
Administratiu
Tècnic de recursos
Integrador social
Director tècnic
Total costos laborals
Costos indirectes
Altres despeses (*)
Total costos indirectes
Total contracte (sense IVA)
Total mensual (sense IVA)
21% IVA mensual
Total mensual (IVA inclòs)
TOTAL amb 21% IVA

SALARI BRUT
ANUAL

NÚM.

TOTAL

34.251,05 €

43

1.472.795,15 €

44.456,34 €
20.088,54 €
34.251,05 €
25.730,84 €
2.156,67 €

5
8
2
0
100h/mes

222.281,70 €
160.708,32 €
68.502,10 €
-€
2.156,67 €
1.926.443,94 €
192.644,39 €
192.644,39 €
2.119.088,33€
176.590,69 €
37.084,04 €
213.674,73 €
2.564.096,76 €

(**) s'hi inclou despeses d' administració, direcció, impostos, taxes, tributs i contribucions, assegurances,
riscos laborals, formació, quotes empresarials, energia i subministraments, arrendaments, logística,
equipaments, telecomunicacions i informàtica, llicències, maquinària, inversions en infraestructura,
manteniment i a possibles marges de benefici industrial o marge comercial.

9. Proposta d’utilització del procediment de contractació
El tipus de procediment utilitzat que es proposa per a la contractació es el procediment
amb negociació regulat als articles 166 a 171 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
10. Criteris de solvència
Els licitadors hauran d’acreditar la suficient solvència econòmica i financera i tècnica,
d’acord amb:
Solvència econòmica i financera:
En virtut dels articles 86 i 87 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar mitjançant la
següent documentació:
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•

Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim
exercici econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de
comptes anuals per un import igual o superior a la desena part de l’import
de licitació de cadascun dels lots pels quals es licita.

Solvència tècnica i professional:
En virtut dels articles 86 i 90 serveis de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la solvència tècnica s’haurà d’acreditar mitjançant la
següent documentació:
•

Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, duts a
terme en el curs dels tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data
i el destinatari, públic o privat d’aquests, que sumin com a mínim un import
igual o superior al 50% (IVA exclòs) del valor estimat del contracte. Aquests
serveis s’acreditaran com segueix:
-

Mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el
destinatari és una entitat del sector públic.

-

Si el destinatari és un subjecte privat, es pot optar per acreditar-ho amb
un certificat expedit per aquest subjecte privat o bé mitjançant una
declaració de l’empresari que ha d’anar acompanyada dels documents
de què disposi que acreditin la realització de la prestació.

Per a empreses de nova creació (empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys) la
solvència tècnica s’haurà d’acreditar mitjançant la relació del personal tècnic o unitats
tècniques participants en el contracte.

11. Criteris d’adjudicació del contracte
1. Elements de negociació
Millor oferta econòmica: fins a 46 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors i l’oferta
més econòmica que no s’hagi declarat presumptament anormal rebrà la
puntuació màxima de 46 punts. La resta d’ofertes rebran una puntuació
inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica, d’acord amb el
càlcul següent:
Puntuació de cada oferta: 46 x preu de l’oferta més econòmica
preu de l’oferta que es puntua
Realització de ronda de negociació:
Atès que es tracta d’un procediment negociat, es realitzarà una única ronda
de negociació. Un cop presentada i valorada l’oferta inicial, el Departament
informarà de la puntuació obtinguda a les empreses, en tots els aspectes. Els
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licitadors podran millorar la seva oferta, únicament en l’aspecte del preu. La
resta d’aspectes de l’oferta restaran invariables.
La millor oferta negociada rebrà la màxima puntuació i la resta de forma
inversament proporcional, d’acord amb el càlcul següent : d’acord amb el
càlcul següent:
Puntuació de cada oferta: 46 x preu de l’oferta més econòmica
preu de l’oferta que es puntua

2. Criteris automàtics no sotmesos a negociació
Dedicació del responsable de l’entitat: fins a 5 punts
Es valorarà la dedicació del responsable de l’empresa o entitat, per sobre del
mínim obligatori marcat en cada lot de la següent manera:
 2,00 punts per un 20% d’increment en les hores de dedicació
 1,00 punt per un 10% d’increment en les hores de dedicació

3. Criteris que obeeixen a un judici de valor (sobre B):
a) Presentació d’un projecte tècnic per a l’execució del contracte: fins a 46 punts
Les ofertes han d’incloure en el sobre B un projecte tècnic on s’especifiqui
l’organització i planificació dels mitjans humans i materials assignats per a donar
compliment al plec de prescripcions tècniques del present contracte i assolir l’execució
correcta del programa de Mesures Penals Alternatives. Es valoraran aspectes com: la
metodologia emprada; el disseny de procediments interns aplicables; l’extensió
d’horaris; la divisió i coordinació de funcions entre professionals contractats; la
flexibilitat i disponibilitat dels serveis creats; la concreció dels programes i protocols
d’actuació a implementar per l’entitat; la major idoneïtat de les infraestructures i mitjans
materials assignats per a la prestació del servei públic; els mitjans personals a
disposició de l’entitat com ara tècnics especialitzats en l’objecte del present contracte,
etc.
La puntuació s’obtindrà de l’avaluació de 6 indicadors de qualitat del projecte cadascun
d’ells s’avaluarà en una escala de 0 a 10 com a màxim, en la que 0 correspondrà amb
un valoració molt negativa de la proposta presentada i 10 amb una valoració òptima,
essent per tant la puntuació màxima assolible de 46 punts.
Criteris per a l’avaluació de cadascun dels ítems de judici de valor del projecte
La justificació dels ítems seleccionats s’ha realitzat tenint en compte els següents
paràmetres:
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I.

Correspondència i adaptació dels horaris dels professionals amb
l’objecte del programa. Es valorarà que s’ofereixi un amplitud de franges
horàries d’atenció als usuaris, de manera que l’entitat pugui organitzar horaris
que permetin atendre usuaris en franges horàries extraordinàries, si cal. Es
valorarà també la possibilitat de disposar de professionals per atendre
situacions d’urgència i l’organització dels equips de manera que es garanteixi la
cobertura dels serveis en períodes de vacances.

II.

Correspondència del model de treball (metodologia i protocols
d’actuació) proposat per l’entitat al model d’explotació òptim proposat per
l’Administració. Es valorarà la disposició i la capacitat de l’entitat pel correcte
seguiment dels protocols de treball i la metodologia d’intervenció establerts per
l’administració. Es valorarà especialment els processos de gestió documental
(tramitació de documentació judicial, bases de dades, terminis...) i de gestió
administrativa ( tramesa d’informes, citacions, notificacions, arxiu...).

III.

Recursos humans. Es valorarà que l’entitat desenvolupi una política de
selecció dels professionals basada en els processos i sistemes de reclutament i
selecció propi dels models de recursos humans basats en l’avaluació de les
capacitats i les competències professionals dels candidats. Es valorarà també
que disposi d’una borsa de professionals (borsa de professionals prèviament
seleccionats i amb disponibilitat per a poder incorporar-se de manera
immediata) per tal de substituir les possibles incidències de personal que es
puguin generar de manera ràpida.

IV.

Correspondència de la estructura de direcció i coordinació del programa
proposada per l’entitat amb les necessitats del programa. Es valorarà que
les entitats comptin amb una estructura organitzativa solvent i alhora flexible,
que s’adapti als requeriments del programa i a l’assoliment dels objectius. Es
valorarà que l’entitat exerceixi una adequada direcció i supervisió individual de
la tasca dels delegats que fan els seguiment de les mesures, així com dels
equips de cada territori a través d’un responsable que en faci la tasca de
coordinació tècnica.

V.

Correspondència del sistema d’avaluació de resultats plantejats per
l’entitat amb les necessitats del programa. Es valorarà que l’entitat compti
amb sistemes propis d’avaluació de la seva execució; tant a nivell quantitatiu
com qualitatiu, alineats amb els objectius establerts per l’administració i que
estableixi sistemes per avaluar-ne l’impacte, així com la capacitat d’ajust del
processos als estàndards de qualitat fixats per l’administració.

VI.

Correspondència de la proposta de difusió del programa plantejats per
l’entitat amb les necessitats del programa. Es valorarà la iniciativa de
l’entitat en generació de propostes d’organització i/o participació en seminaris,
jornades o congressos, la participació i/o el contacte amb socis estratègics de
l’àmbit acadèmic/científic que generin dinàmiques de treball conjunt que
aportin millores al programa. Es valorarà també la capacitat de generació
d’eines de difusió documental i audiovisual del programa.

Quadre de valoració:
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Indicador avaluat

Elements
operatius
que
han
Puntuació
d’aparèixer en la proposta i valoració
màxima
màxima en cada cas
Franges horàries dels professionals. Fins a 3
punts

Correspondència i adaptació dels
horaris dels professionals amb l’objecte
del programa

Coordinacions en períodes de vacances. Fins a 2,5
punts

8

Disponibilitat en situacions d’urgència. Fins a 2’5
punts
Correspondència del model de treball
(metodologia i protocols d’actuació) proposat
per l’entitat al model d’explotació òptim
proposat per l’Administració

Recursos humans

Metodologia de treball, fins a 5 punts
10

Processos de gestió tècnica i gestió administrativa,
fins a 5 punts

Procés de selecció dels RRHH
Bossa de professionals per substitucions. Fins a 5
punts

5

I. Model de coordinació: Fins a 5 punts:

Correspondència de la estructura de
direcció i coordinació del programa
proposada per l’entitat amb les necessitats
del programa

a)

Metodologia de seguiment
individual. Fins a 2 punt

i

avaluació

b)

Continguts i objectius de les reunions d’equip.
Fins a 2 punt

c)

Continguts i objectius de la coordinació
responsable entitat- coordinadors. Fins a 1
punt

II. Aportació d’un pla de formació anual i específica
per la intervenció en MPA, per als professionals de
l’empresa o entitat. Fins a 1 punt.
III. Model de temporització: Fins a 5 punts:
a)

Sistema de seguiment i avaluació
individual dels delegats. Fins a 2 punts.

b)

Reunions entre el coordinador i l’equip.
Fins a 2 punts.

c)

Reunions entre el responsable de l’entitat i
els coordinadors. Fins a 1 punt.

14

IV. Funcions del responsable de l’entitat. Fins a 1
punt
V. Pla de distribució – redistribució territorial del
personal segons les necessitats del servei.
(mobilitat del personal) fins a 2 punts
Model
d’avaluació
quantitatiu
d’assoliment
d’objectius i d’impacte del programa, fins a 2 punts
Correspondència del sistema d’avaluació
de resultats plantejats per l’entitat amb les
necessitats del programa

Model
d’avaluació
qualitatiu
d’assoliment
d’objectius i d’impacte del programa, fins a 2 punts

6

Model d’avaluació del processos de gestió d’acord
amb metodologies de qualitat, fins a 2 punts
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Proposta de seminaris i jornades, fins a 1 punts.
Correspondència de la proposta de difusió
del programa plantejats per l’entitat amb les
necessitats del programa.

Planificació de contactes amb socis estratègics,
fins a 1 punts.

3

Eines de difusió documental i audiovisual del
programa, fins a 1 punts.
TOTAL

46

b) Presentació d’un projecte tècnic per a l’execució del contracte: fins a 3 punts
Es valorarà també la incorporació d’elements d’optimització i modernització de la
gestió del programa i la proposta d’un treball de recerca innovador associat als
elements nuclears del programa. Aquests dos criteris es valoraran amb un màxim de
fins a 3 punts.


Incorporació d’elements d’optimització i modernització de la gestió del
programa. Es valorarà que l’entitat aporti elements de creixement i d’innovació
al programa, i hi incorpori novetats en l’àmbit de les noves tecnologies i
l’eficiència en els sistemes de gestió.



Proposta d’un treball de recerca innovador associat als elements nuclears
del programa. Es valorarà que l’entitat aporti la proposta d’un treball de
recerca que obri noves línies d’investigació en l’àmbit de les ciències socials
aplicades, que reverteixin en el creixements i la millora del programa.

Indicador avaluat
Incorporació d’elements d’optimització i
modernització de la gestió del programa

Elements
operatius
que
han
d’aparèixer en la proposta i valoració
màxima en cada cas
Elements d’optimització de la gestió del
programa, fins a 0,75 punts.

Puntuació
màxima

1,50
Elements de modernització de la gestió
del programa, fins a 0,75 punts.

Proposta d’un treball de recerca innovador
associat als elements nuclears del programa

Grau d’innovació de la proposta, associat
al contingut identificat i la metodologia a
emprar, fins a 0,75 punts.
Viabilitat de la proposta, associada als
terminis d’execució proposats i la
solvència tècnica dels autors proposats,
fins a 0,75 punts.

TOTAL

1,50

3

4. Ofertes presumptament desproporcionades o amb valors anormals
Es consideraran ofertes presumptament anormals aquelles en què concorrin, a la
vegada, les circumstàncies següents:
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-

Que la baixa de l’oferta econòmica respecte al preu de licitació sigui
superior al 25% o bé que sigui superior en 10 unitats a la mitjana de baixes
de totes les ofertes presentades.

-

Que la puntuació obtinguda en els criteris d’adjudicació que no són oferta
econòmica sigui superior o inferior en 10 unitats a la mitjana aritmètica de
totes les ofertes presentades.

Criteris de valoració

Punts

1. Elements de negociació
Oferta econòmica

46

2. Criteris quantificables de forma automàtica
Dedicació responsable entitat

5

3. Criteris que obeeixen a un judici de valor:
1.a Projecte tècnic per a l’execució del contracte

46

1.b Altres indicadors

3

SUMA TOTAL

100

12. Subcontractació del servei
S’exclou qualsevol tipus de subcontractació directa de l’objecte del contracte.

13. Continuïtat del personal prestador del servei
Amb l’objectiu de contribuir a garantir el principi d’estabilitat en l’ocupació i d’oferir la
continuïtat necessària en la qualitat dels serveis que es presten, i d’acord amb els
termes contemplats a l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, en el supòsit que es
produeixi un canvi de titularitat en la gestió del servei a contractar, aquest canvi no
extingirà, en cap cas, la relació laboral que es mantenia en el moment de la successió
d’empreses, d’acord amb els principis rectors que recull l’article 27 del Conveni
Col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
El detall del personal a subrogar s’estableix al plec de clàusules administratives.
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14. Condicions especials d’execució del contracte i penalitats:
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat a la conducta següent :
• Exigir que no s’utilitzi llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual
relacionada amb el contracte.
Aquesta obligació té la consideració de condició especial d’execució, de manera que
el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen de
les quals responen la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT
1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.- En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta
als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o
social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació
de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o
conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels
quals tingués coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
i) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.
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j)

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
k) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
l) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
3.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2
per part dels licitadors o dels contractistes, serà causa, segons el seu cas, d’exclusió
de la licitació i de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent.
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte seran exigides
igualment a tots els subcontractistes que participin de l’execució del contracte.
PENALITATS
D’acord amb l’article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, els plecs poden preveure penalitats per al cas de compliment defectuós de la
prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment dels compromisos o de
les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin establert.
Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i les
quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del contracte,
IVA exclòs, ni el total d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte.
Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incomplert parcialment
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’Administració pot optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats
que, per a aquests supòsits, determinin el plec de clàusules administratives particulars
o el document descriptiu.
Si cal aplicar penalitats, el Departament de Justícia realitzarà una diligència on
constarà el concepte i import, i procedirà a realitzar el descompte corresponent en la
factura mensual en la qual s’apliqui la penalització.
Als efectes de les penalitats, es considerarà falta greu qualsevol incompliment que
impossibiliti la puntual i suficient execució de les funcions :
Faltes greus

Lot 1
a) Disminuir el nombre de
casos en execució en un
15% del mínim estipulat,
de forma reiterada i per
causes atribuïbles a
l’entitat gestora

Lot 2

Lot 3

Casos estipulats: 1.750
15%: 262
Nombre de casos en execució inferior a 1.488 es considerarà
falta greu.
Casos estipulats: 3.825
15%: 573
Nombre de casos en execució inferior a 3.252 es considerarà
falta greu
Casos estipulats: 2.795
15%: 419
Nombre de casos en execució inferior a 2.376 es considerarà
falta greu
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b)

c)
d)
e)
f)

Professionals estipulats: 48
5%: 3
Lot 1
Nombre de professionals contractats inferior a 45 es
Disminuir el nombre de
considerarà falta greu
professionals contractats
Professionals estipulats: 80
en més d’un 5% sobre el
5%: 4
número establert, de
Lot 2
Nombre de professionals contractats inferior 76 es
forma continuada i per
considerarà falta greu.
causes atribuïbles a
Professionals estipulats: 58
l’entitat adjudicatària
5%: 3
Lot 3
Nombre de professionals contractats inferior a 55 es
considerarà falta greu.
Infringir el deure de custodia i confidencialitat en relació a les persones penades que estan sota el
seu càrrec.
La modificació del servei sense causa justificada ni notificació prèvia a la DGEPCJJ
L’acumulació de tres faltes lleus al llarg del període d’execució contractual, pròrrogues incloses,
suposarà una falta greu.
L’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes de
treball, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP

Es considerarà falta lleu qualsevol altre incompliment que afecti la qualitat del servei i
que, d’alguna manera, signifiquin detriment de les condicions del plec de condicions
amb perjudici no greu pels serveis o que donin lloc a deficiències en l’aspecte del
personal o dels mitjans utilitzats, com ara :
Faltes lleus
a) La negligència en les funcions per part dels professionals
b) El retard reiterat en el compliment de la temporalitat en el lliurament dels informes
que s’han de lliurar als jutjats i tribunals
c) Comunicació deficitària amb la DGEPCJJ
d) Ús del llenguatge sexista en la documentació escrita o visual relacionada amb el
contracte
e) Si arriba la data d’inici de la realització del servei, assenyalada en cada cas, i el
contractista incorre en demora (en compliment d’algun dels compromisos presos)
per una causa imputable a ell mateix
En la realització d’una falta lleu suposarà una penalització del 2 % del preu del
contracte en els punts a, b, c i d del quadre de faltes lleus i en el punt e, l’òrgan de
contractació pot rescindir el contracte o imposar penalitzacions diàries en la proporció
de 0,20 per 1.000 € del preu del contracte.
En el cas que no es compleixi la condició d del quadre de faltes lleus, es requerirà a
l’empresa que esmeni la documentació escrita o visual en un període no superior als
10 dies laborables. Un cop finalitzat aquest termini sense presentar les esmenes, es
considerarà falta lleu que donarà lloc a revisió a la baixa de la contraprestació
econòmica mensual d’un 2%.
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La realització d’una falta greu l’òrgan de contractació podrà optar per imposar una
penalització d’un màxim del 10% del pressupost del contracte o bé resoldre’l, prèvia
audiència de l’empresa afectada.
Quan aquestes penalitzacions arribin al 5% de l'import, l’òrgan de contractació
quedarà facultat per a procedir a la resolució del contracte o acordar-ne la seva
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions. L’aplicació de les penalitats
requerirà, en qualsevol cas, l’audiència prèvia de l’empresa afectada.
15. Obligacions Contractuals essencials:
L’adjudicatari disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a mantenir i
garantir en tot moment la correcta prestació del servei.
Obligacions en matèria mediambiental, social i laboral: El contractista està obligat al
compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, i de
seguretat i higiene al treball i qualsevol altra de caràcter general aplicable.
És causa de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions essencials
qualificades com a tals en aquest plec
16. Protecció de dades i deure de confidencialitat:
PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT
D’acord amb el que s’estableix a la Disposició Addicional vint-i-cinquena del LCSP,
l’entitat adjudicatària d’aquest contracte s’obliga al compliment de tot allò que estableix
la normativa sobre protecció de dades i cal tenir especialment en compte el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
Així mateix, en relació a les dades personals que són tractades per part de
l’Administració que tinguin finalitats de prevenció, investigació, detecció o
enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, caldrà tenir en
compte la normativa que es dicti com a conseqüència de l’entrada en vigor de la
Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals per part de les autoritats competents per a finalitats de prevenció,
investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions
penals i a la lliure circulació d'aquestes dades
Cal que l’entitat o empresa adjudicatària respecti estrictament la normativa vigent en
cada moment i presti la diligència suficient per garantir una correcta protecció de les
dades de caràcter personal que es recullen per tal de poder donar compliment a
l’objecte del contracte.
Aquest compromís ha de ser especialment curós, ja que es tracta de dades
especialment sensibles. En aquest sentit, cal respectar les exigències normatives
respecte de la seguretat del tractament de les dades (arts. 32 i següents del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i
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arts. 29 i següents de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016.
Així mateix, serà necessari que l’entitat o empresa adjudicatària estableixi les mesures
tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de protecció adequat
L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà responsabilitat per les infraccions
en què s’hagi incorregut.
1. Objecte de l’encàrrec del tractament
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita l’entitat adjudicatària, encarregada del
tractament, per tractar per compte de la DGEPCJJ, responsable del tractament, les
dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de implementació i
seguiment de programes d’execució de mesures penals a la comunitat de la D.G.
d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil.
El tractament consistirà en: la recollida informàtica de les dades de les persones
sotmeses a mesures penals alternatives a la presó i persones del seu entorn
sociofamiliar, quan estiguin relacionades amb l’execució de la mesura per raó de
identificació o localització.
Concreció dels tractaments a realitzar:
x
x
x

x

Recollida
Estructuració
Conservació
Consulta
Acarament
Supressió
Comunicació

x
x
x
x

Registre
Modificació
Extracció
Difusió
Limitació
Destrucció
Altres .........

2. Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
l’entitat/òrgan Departament de Justícia, responsable del tractament, posa a disposició
de l’entitat adjudicatària, encarregada del tractament, la informació que es descriu a
continuació:
Fitxer “Gestió de mesures penals alternatives”, regulat per l’Ordre JUS/185/2013, de
30 de juliol, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal
gestionats pel Departament de Justícia.
La finalitat del fitxer és la gestió de l’execució de mesures penals alternatives
imposades a l’autor d’un delicte per un jutge o tribunal com a pena alternativa a
l’internament a la presó, així com la seguretat en l’execució penal.
3. Durada
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Aquest acord té una durada des de la data de signatura del contracte fins a la
finalització d’aquest incloent-hi la pròrroga si n’hi ha.
4. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la
seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot
utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions
infringeix l’RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades
de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament
el responsable.
c) Portar, per escrit, un registre1 de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte del responsable, que contingui:


El nom i les dades de contacte de l'encarregat i de cada responsable per
compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del
responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.



Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.



Si s’escau, les transferències de dades personals a un tercer país o
organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta
organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a
l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de
garanties adequades.



Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat relatives a:
-

La pseudonimització i el xifrat de dades personals.

-

La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i
la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

-

La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals
de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

-

El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de
les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del
tractament.
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d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment
admissibles.
_____________________
1

Les obligacions indicades als apartats 1 i 2 de l’article 30 RGPD no s'aplicaran a cap empresa ni
organització que ocupi menys de 250 persones, tret que el tractament que efectua pugui suposar un
risc per als drets i les llibertats dels interessats, no sigui ocasional, inclogui categories especials de
dades personals indicades en l'article 9, apartat 1 del RGPD, o inclogui dades personals relatives a
condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10 del Reglament esmentat.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest
cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual
s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de
seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres
que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de
manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès
públic.

e) Subcontractació:
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest
contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament
i per escrit al responsable, amb una antelació de 5 dies. Cal indicar els
tractaments que es pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca
l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es
pot dur a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini
establert.
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està
obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per
a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable.
Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de manera que el nou
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions,
mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa
al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les
persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, l'encarregat inicial
continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al
compliment de les obligacions.
f)

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en
finalitzi l’objecte.
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g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.
h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
i)

Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de
les persones autoritzades per tractar dades personals.

j)

Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets
següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
3. Portabilitat de dades
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa
l’elaboració de perfils)
5. L'encarregat del tractament ha de resoldre, per compte del responsable
i dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés,
rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de
dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades,
en relació amb les dades objecte de l'encàrrec

k) Dret d’informació: Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el
moment de recollir les dades.
l)

Notificació de violacions de la seguretat de les dades

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense
dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, a través
del/la tècnic assignat per l’Àrea de Mesures Penals Alternatives, de les violacions
de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i
comunicar la incidència.
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre
aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de
registres de dades personals afectats.
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2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre
punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
Correspon a l'encarregat del tractament comunicar en el menor temps possible als
interessats les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la
violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
La comunicació s’ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, cal:
a) Explicar la naturalesa de la violació de dades.
b) Indicar el nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades
o d’un altre punt de contacte en què es pugui obtenir més informació.
c) Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals.
d) Descriure les mesures adoptades o proposades pel responsable del
tractament per posar remei a la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els
possibles efectes negatius.
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions
d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
n) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies
a l'autoritat de control, quan escaigui.
o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar
que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les
inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
p) Implantar les mesures de seguretat establertes en aquest annex. I en tot cas,
implantar mecanismes per:
-

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents
dels sistemes i serveis de tractament.

-

Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida,
en cas d'incident físic o tècnic.
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-

Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del
tractament.

-

Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les
dades de contacte al responsable.
r) Destí de les dades
Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. Una vegada destruïdes,
l'encarregat n’ha de certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al
responsable del tractament.
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució
de la prestació.
També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt
de tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de
seguretat adequat al risc.
5. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest
document.
b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat.
c) Fer les consultes prèvies que correspongui.
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD.
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
17. Modificació del contracte
El present contracte es podrà modificar, durant la seva vigència, a l’alça fins a un
import màxim d’un 20% del preu del contracte, amb motiu de l’increment de les
sentencies que continguin mesures penals alternatives per sobre de l’habitual, que
determini un increment de les mesures a executar per part de l’administració.
També serà causa de modificació d’aquest contracte la successió en la persona del
contractista per fusió, absorció, escissió, aportació o transmissió d’entitat o empresa o
branca d’activitat.
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Pilar Heras i Trias
Signat digitalment
CPISR-1 C
per CPISR-1 C PILAR
PILAR HERAS HERAS TRIAS
Data: 2018.10.03
TRIAS
12:52:07 +02'00'

Directora General d’Execució Penal
a la Comunitat i Justícia Juvenil
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