PLEC DE PRESCRICPIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI D’ASSESSORAMENT EN POLITIQUES D’IGUALTAT I COMUNICACIÓ DINS DEL
MARC DEL CONSELL DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT, ORGAN DE PARTICIPACIÓ I
CONSULTA ASCRIT AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, PER A L’ANY 2020
I TRES POSSIBLES PRORROGUES.
CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1. L’objecte d’aquesta licitació és la contractació del servei d’assessorament en politiques
d’igualtat dones-homes i comunicació dins del marc de Consell de les Dones, que és un òrgan
de participació adscrit al Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’objectiu principal d’aquest òrgan
de participació és lluitar contra les discriminacions de les dones en els diferents àmbits
econòmics i socials. A tal efecte impulsa accions, debats, plans, projectes i activitats a favor de la
plena igualtat de les dones.
1.2. De conformitat amb el que estableixen els articles 17 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest contracte es defineix com a contracte de
serveis i tindrà caràcter administratiu.
CLÀUSULA 2. IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del
procediment, dels criteris d’adjudicació, la no divisió en lots i de la resta de requeriments recollits
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan
acreditades a l’expedient.
Atès la manca de mitjans humans i tècnics especialitzats necessaris per poder destinar-los a la
figura d’Assessorament i Comunicació al Consell de Dones es considera necessari la
contractació externa en la matèria que permeti atendre adequadament les qüestions vinculades a
l’àmbit.
CLÀUSULA 3. INICI DEL SERVEI. DURADA DEL CONTRACTE
L’inici del servei s’indicarà en la formalització del contracte i que s’estima que serà en el mes de
febrer de 2020
La vigència del contracte de serveis serà d’un any. Es preveu tres pròrrogues per un màxim d’un
any cadascuna.
CLÀUSULA 4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei d’assessorament al Consell de Dones del servei d’assessorament en comunicació i
en politiques d’igualtat dones inclou les següents tasques:




Assistir a les reunions derivades del Consell de les Dones
Proposar els objectius anuals del Consell de les Dones.
Proposar la programació d’actuacions anual del Consell de Dones, i la seva
comunicació.
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Proposar contactes d’expertes i col·laboradores per participar en els diferents
projectes i actuacions que es realitzin.
Difondre l'associacionisme femení.
Proposar el debat i la difusió dels informes, estudis i qualsevol altra activitat del
Consell que afecti al conjunt de les dones.
Realitzar les actuacions de difusió, i redacció de les noticies i articles...
Assessorar per tenir presencia activa en mitjans de comunicació.
Assessorar sobre els diferents mitjans de comunicació per posicionar els temes
d’igualtat de dones.

CLÀUSULA 5. PERSONAL
5.1. L’empresa adjudicatària ha de disposar de la plantilla necessària per a l’execució d’aquest
contracte.
Tot el personal que executi les prestacions d’aquest contracte dependrà únicament i
exclusivament de l’empresa contractista adjudicatària a tots els efectes, sense que entre aquell i
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, existeixi cap vincle de dependència funcional ni laboral,
de forma que en cap cas tindran la consideració de personal al servei del Consell Comarcal del
Baix Llobregat.
El licitador detallarà els mitjans humans de què disposa per dur a terme els serveis licitats. Haurà
de detallar els mitjans humans de què disposa per dur a terme els serveis licitats per tal
d’acreditar el perfil i quantitat d’experts amb que dotarà el servei, i aportarà currículum vitae dels
mateixos on consti l’experiència en protecció de dades.
L’empresa adjudicatària facilitarà les dades d’una persona de contacte, així com denominació
social, adreça, telèfon i adreça electrònica.
Amb caràcter mínim i obligatori, l’adjudicatari haurà d’adscriure al servei un professional amb el
perfil professional següent:
-

Llicenciatura o grau en l’àmbit social
Coneixements especialitzats en matèria d’igualtat de dones.
No trobar-se comprès en cap circumstància que doni lloc a un conflicte d’interessos (art.
39.6 del Reglament).

CLÀUSULA 6. OBLIGACIONS ESSENCIALS DE L’ADJUDICATARI/A
Són obligacions de l’adjudicatari:
-

Presentar, dins d’un mes des de l´inici del servei, un pla de treball i de prestació de
serveis amb proposta d’actuació. En cas que es prorrogui el contracte, haurà de
presentar dins el termini d’un mes des de l’inici de la pròrroga la proposta d’actuació i
definició de prioritats en les mateixes condicions que en el contracte inicial.
Aquest programa de treball haurà de ser autoritzat pel responsable del contracte.

-

Haurà de presentar un informe o resum informatiu que contingui els assumptes
desenvolupats anualment. Al finalitzar el contracte, o en cas que es prorrogui, també al

2

finalitzar cadascuna de les pròrrogues, haurà de presentar un informe final que contingui
les conclusions dels aspectes tractats durant la vigència del contracte.
-

L’assistència presencial a les reunions derivades del Consell de les Dones, que es
requereixi. De l’estructura del Consell de dones es derivin la Taula Política, la Taula
tècnica i les comissions especifiques,així com les reunions internes de la Secretaria
Tècnica per a la realitzacions de les actuacions aprovades per la Taula Política.

CLÀUSULA 7. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE
Es realitzaran reunions de seguiment amb el personal designat pel Consell Comarcal del Baix
Llobregat, amb la periodicitat que resulti necessària. En qualsevol moment, el Consell Comarcal
del Baix Llobregat podrà demanar tota la documentació que consideri necessària per tal de
comprovar el compliment de les obligacions del contracte.
L’empresa adjudicatària ha d’informar en temps real al Consell Comarcal del Baix Llobregat, de
qualsevol incidència que alteri la bona execució del servei. L’empresa adjudicatària facilitarà els
mitjans necessaris perquè el Consell Comarcal del Baix Llobregat, pugui realitzar adequadament
el seguiment i control del servei.
CLÀUSULA 8. LLOC I CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
1) L’assessorament presencial a les dependències del Consell Comarcal del Baix Llobregat es
realitzarà en els casos següents:
- Reunions derivades de l’estructura del Consell de les Dones.
- Reunions de seguiment del Servei.
- Quan el responsable del contracte ho sol·liciti.
2) Per l’assessorament que no requereixi l’assistència a les dependències del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, l’adjudicatari/a haurà de facilitar un telèfon i direcció de correu de contacte i
donar resposta a les consultes plantejades en un termini màxim de 2 dies hàbils.

CLÀUSULA 9. PROPIETAT DELS TREBALLS
Tots els treballs i documents elaborats en execució d’aquest contracte seran propietat del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, qui els pot reproduir, publicar o divulgar total o parcialment
sense que pugui oposar-se l’adjudicatari ni exigir cap tipus de compensació.
L’adjudicatari es responsabilitza totalment que no existeixen drets de tercers en els treballs i
documents, ni cap reclamació per drets.
CLÀUSULA 10. INCIDÈNCIES
En el cas d’incidències que dificultin el compliment de les obligacions per part de l’adjudicatari/a,
hauran de ser posades en coneixement del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en un termini
màxim de dos dies hàbils, per la seva consideració i resolució.
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CLÀUSULA 11. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En el supòsit que per a la correcta execució dels serveis objecte d’aquests plecs de prescripcions
tècniques l’adjudicatari hagi de tractar dades de caràcter personal, comunicades per part del
Consell Comarcal, aquest tractament s’ajustarà en tot moment a la legislació vigent sobre
Protecció de Dades, en concret al que estableix l’article 28 del RGPD i de la LOPDGDD.
Així, l’adjudicatari, en qualitat d’Encarregat del Tractament, es comprometrà a realitzar l’accés i el
tractament de les dades d’acord amb les instruccions proporcionades pel Consell Comarcal, de
manera que, no podrà fer ús de les dades per a finalitats diferents de la prestació del servei
d’assessorament en polítiques d’igualtat i comunicació descrita en aquests plecs.
Únicament es veuran afectats per aquest encàrrec les dades personals relatives a les persones
vinculades al Consell Comarcal del Baix Llobregat i al Consell de les Dones, que siguin les
mínimes i indispensables per a la correcta prestació del servei.
L’adjudicatari mantindrà el deure de secret respecte a les dades a què tingui accés fruit de la
prestació dels serveis, inclús amb posterioritat a la finalització de l’encàrrec. En aquest sentit,
l’adjudicatari assumeix expressament la obligació de comptar amb el compromís de
confidencialitat, de forma expressa i per escrit, del personal autoritzat que realitzarà els
tractaments; obligació que haurà d’estar documentada i a disposició del Consell Comarcal.
L’adjudicatari assumeix la obligació de no comunicar a d’altres persones, organismes o entitats
les dades que li seran comunicades per a la prestació dels serveis descrits en aquests plecs.
L’adjudicatari no podrà subcontractar els serveis objecte d’aquests plecs a un tercer.
Sens perjudici del que s’exposa al paràgraf anterior, l’empresa licitadora haurà d’indicar en la
seva oferta, si té previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, incloent
el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica, dels subcontractistes als que vulgui encomanar la seva realització.
L’adjudicatari assumeix expressament la obligació d’implantar les mesures de seguretat
tècniques i organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat de les dades,
basat en l’avaluació de riscos realitzada sobre les operacions de tractament. L’adjudicatari
garanteix que implementarà les mesures necessàries per protegir les dades, tenint en compte
l’estat de la tècnica, el cost derivat de la seva aplicació i la naturalesa, abast, context i finalitats
del tractament. Entre d’altres mesures, aplicarà les següents: i) seudonimització i xifrat de dades
personals (en els casos en què sigui procedent); ii) definició de protocols i procediments per
garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis
de tractament; iii) definició de procediments per restaurar la disponibilitat i l’accés a dades de
forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic; iv) procediments de verificació, avaluació i valoració
regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del
tractament.
En cas de violacions de seguretat, l’adjudicatari les haurà de comunicar immediatament, (en un
termini màxim de 24 hores), al Consell Comarcal descrivint la naturalesa de la violació, el nombre
d’afectats, les conseqüències, les mesures correctives adoptades i, les dades de contacte del
Delegat de Protecció de Dades, si en tenen un de designat.
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L’adjudicatari posarà a disposició del Consell Comarcal tota la informació necessària per
demostrar el seu compliment respecte a la normativa de protecció de dades, i facilitarà la
realització d’inspeccions o auditories de compliment per part seva o d’un tercer auditor autoritzat
per aquests.
L’adjudicatari comunicarà, en un termini màxim de 48 hores al Consell Comarcal, la sol·licitud
que hagi rebut d’alguna persona interessada en relació a l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions
individualitzades automatitzades.
Finalitzat el contracte, l’adjudicatari retornarà al Consell Comarcal les dades de caràcter personal
objecte de tractament, tot i que podrà conservar-les, degudament bloquejades, mentre existeixi
obligació legal de conservació.
Per tant, l’adjudicatari, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió
del contracte, s’obliga al compliment i submissió de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa
de desenvolupament i al que estableix 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 i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE, i a reservar el tractament d’aquestes dades amb al finalitat de l’execució de
les prestacions objecte d’aquest contracte.
L’empresa adjudicatària ha de presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració
en la que posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis
associats als mateixos. Si es produeix qualsevol canvi de la informació facilitada en la declaració,
al llarg de la vida del contracte, s’ha de comunicar.
Aquestes obligacions tenen caràcter d’obligació contractual essencial de conformitat amb el que
es disposa en la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
El Consell Comarcal posa en coneixement de l’adjudicatari els mitjans de què disposa per a què
pugui comunicar les possibles violacions de seguretat, les sol·licituds d’exercicis de drets o
qualsevol qüestió relativa al compliment de la normativa de protecció de dades que sorgeixi
durant la prestació dels serveis d’assessorament descrita en aquests plecs.
Consell Comarcal del Baix Llobregat: gestiodades@elbaixllobregat.cat
Delegat de Protecció de Dades: _____________________________________________
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