PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE TRACTAMENT DE DADES I ANÀLISIS DE RESULTATS I
COORDINACIÓ DEL TREBALL DE CAMP DEL CENS D’HABITATGES
BUITS DE TERRASSA

Primera. Objecte
És objecte d’aquest Plec de Condicions Tècniques l’enumeració i descripció de les
condicions i característiques mínimes a les quals s’ha d’ajustar l’execució del contracte
dels serveis de tractament de dades, anàlisis de resultats i coordinació del treball de
camp del cens d’habitatges buits de Terrassa. Segons l’últim estudi realitzat el
mostreig es realitzarà sobre uns 12.500 habitatges.
Segona. Objectius
Els objectius del servei són el tractament de dades necessàries per la realització del
cens així com l’anàlisi de les mateixes, obtingudes després d’un treball de camp, i la
coordinació de l’equip que realitza el treball de camp, per a la detecció dels habitatges
buits que existeixen en els barris de la ciutat, amb la finalitat, una vegada detectats,
d’oferir als propietaris mesures de foment de l’ocupació, com per exemple incorporarlos a la Borsa de Lloguer Social d’Habitatge Terrassa.
Es realitzarà una visita a cada habitatge identificat com a buit.
Tercera. Descripció dels serveis i actuacions a desenvolupar.
El servei del tractament i anàlisi de dades del cens i coordinació del treball de camp,
haurà de desenvolupar les funcions i tasques següents:
1. Disseny dels formularis que s’han d’omplir en cada visita del treball de camp a
partir d’unes dades mínimes requerides.
2. Depuració dels llistats facilitats per l’Ajuntament per tal de crear un únic llistat
que servirà de base per a la realització del treball de camp de comprovació.
3. Planificació i preparació del treball de camp
4. Confecció del manual de camp amb les instruccions per a la realització de les
corresponents inspeccions
5. Coordinació de les persones que realitzaran el treball de camp, realitzant les
següents funcions:
i. Supervisió de les tasques de treball de camp, per tal de
comprovar que aquest es realitzi d’acord amb els procediments i
metodologia establerts al cens. Es realitzarà una visita a la
totalitat dels habitatges detectats a l’”Informe habitatges buits
2018” publicat per l’Ajuntament de Terrassa.
ii. Rebre i garantir que les indicacions de la direcció del projecte
arriben a l’equip o fer-ne retorn, informant periòdicament a la
direcció de les consultes i/o incidències, evolució del treball de
camp.
iii. Supervisió de les rutes diàries.

iv. Donar suport a l’equip per resoldre els dubtes i incidències de
treball de camp: equipament, eines informàtiques, etc i fer-ne
retorn.
v. Traslladar i recopilar la documentació necessària per a l’equip
de direcció.
vi. Gestionar l’explotació de dades contingudes als qüestionaris.
6. Formació dels inspectors i dels coordinadors.
7. Tractament de les dades
i. Allotjament de la base de dades
ii. Presentació setmanal d’un quadre d’indicadors de l’estat del
treball de camp
iii. Preparació i depuració de la base de dades al final de cada barri
8. Anàlisis de les dades
i. Informe de resultats al final de cada barri
ii. Informe conjunt al final del treball
Quarta. Marc legal de referència
Els serveis a contractar es duran a terme per l’adjudicatari d’acord amb el que preveu
aquest Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Particulars i per
l’aplicació de la legislació vigent que regula aquesta contractació.
Cinquena. Dimensionament del servei
El servei de tractament de dades, anàlisis de resultats i coordinació del treball de camp
es realitzarà tenint com a base les dades existents d’habitatge que, una vegada
analitzades les dades prèvies, que presentin indicis d’estar buits en la totalitat dels
barris de Terrassa.
Sisena. Import de licitació
Els serveis objecte de la present contractació tenen un import de licitació de 30.000,00
€ (sense IVA), detallat de la següent manera:
•

Disseny qüestionari, depuració de llistats, preparació i confecció del Manual de
camp: 3.000,00 €, IVA exclòs.

•

Planificació, formació dels observadors, coordinació del projecte, allotjament de
les dades, reunions de treball: 10.000,00 €, IVA exclòs.

•

Allotjament de les dades, codificació / depuració de les bases de dades,
elaboració d’indicadors: 8.000,00 €, IVA exclòs.

•

Preparació i elaboració d’informes per barris: 9.000,00 €, IVA exclòs.

Setena. Perfils professionals
I.

El personal destinat al servei del treball de camp haurà de tenir una forma
mínima d’estudis de nivell mig (formació professional o batxillerat).

II.

Es valorarà el caràcter multidisciplinari de l’equip proposat per al
desenvolupament de les funcions tenint en compte que com a mínim haurà
d’estar format per un arquitecte de grau mig o superior i una persona amb
formació en anàlisi de dades i estudis estadístics.

III.

Perfecte ús del català i castellà, parlat i escrit.

IV.

En el cas de les persones destinades a la coordinació del treball de camp,
es valorarà el coneixement de tècniques de mediació i negociació, així com
experiència prèvia en funcions similars.

V.

Flexibilitat horària.

Vuitena. Horari de prestació de servei
L’horari del servei és flexible. En el cas de les persones coordinadores del treball de
camp, l’horari serà de 14 a 21 hores de dilluns a dijous i de 10 a 14 hores els
divendres i dissabtes.
Novena. Durada del contracte
La durada del contracte serà de 3 mesos.
Desena. Recursos humans
El nombre de persones seran les necessàries per a realitzar el tractament de dades
més les tres persones que han de coordinar el treball de camp.
L’equip responsable de l’execució del present contracte serà contractat per compte i
risc de l’empresa que resulti adjudicatària, sense que s’estableixi cap relació jurídica
amb la Societat Municipal d’Habitatge Terrassa, SA.
Onzena. Obligacions de l’adjudicatari
1. L’empresa adjudicatària nomenarà un responsable del contracte adjudicat
2. L’adjudicatari es compromet a portar a terme la prestació objecte del contracte
amb la deguda eficiència, eficàcia i qualitat
3. L’empresa organitzarà el servei amb estricta subjecció a les característiques
establertes en aquest Plec i dins dels terminis assenyalats, assumint
fonamentalment les següents obligacions:
a) Presentar i aplicar un projecte de funcionament del servei en el que es
desenvolupin les condicions tècniques descrites en el Plec.
b) Organitzar i prestar el servei segons les directrius que marqui Habitatge
Terrassa.
c) Acreditar, a requeriment d’Habitatge Terrassa el compliment de les
seves obligacions laborals i tributàries.
d) Adjuntar, conjuntament amb la facturació, còpia dels fulls de nòmina i
dels documents de cotització vigents amb número d’identificació TC1 i
TC2.
e) Complir de manera estricta la normativa laboral, de seguretat social i
riscos laborals, per tal d’assegurar les condicions laborals adients.

f)

Subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per tal de cobrir les
responsabilitats que es puguin derivar de les seves actuacions i la del
seu personal propi enfront a persones, béns mobles i immobles.

4. En cas d’alguna incidència que afecti o pugui afectar a la prestació del servei,
l’adjudicatari haurà de comunicar-ho de forma immediata al responsable
d’Habitatge Terrassa.
5. El responsable de l’empresa adjudicatària haurà d’assistir a les reunions
d’estratègia i a totes aquelles que es disposi per l’anàlisi i millora del servei.
6. L’empresa adjudicatària haurà d’adequar al llarg de la vigència del contracte
l’organització, recursos i funcions d’acord amb les necessitats del servei.
7. L’empresa descriurà els sistemes de control i seguiment que utilitzarà per a
garantir la correcta execució del contracte, així com per assegurar una
informació puntual del desenvolupament dels treballs i incidències que puguin
produir-se.
Dotzena. Obligacions i drets de la Societat Municipal d’Habitatge Terrassa, SA
La Societat Municipal d’Habitatge Terrassa (Habitatge Terrassa), es compromet a:
•

Designar la persona que es coordinarà amb el responsable del servei de
l’empresa adjudicatària.

•

Informar amb diligència dels canvis que afectin a la prestació objecte del
contracte de servei.

Habitatge Terrassa gaudirà del dret a:
•

Sol·licitar a l’empresa adjudicatària la documentació que es determini per tal de
poder planificar i controlar l’activitat i funcionament del servei.

•

Inspeccionar, seguir i avaluar els resultats de la gestió del servei i posar en
coneixement de l’adjudicatari qualsevol deficiència que observi per a la seva
subsanació.

•

Sol·licitar amb la periodicitat i forma que es determini, els informes i les dades
sobre l’activitat i el desenvolupament del servei.

Tretzena. Pla de qualitat
Els licitadors detallaran en la seva oferta el Pla de Qualitat previst durant la prestació
dels serveis, indicant les accions concretes que pretén realitzar amb aquest objectiu, el
cronograma de les mateixes i el servei encarregat de portar-ho a terme, així com els
informes a presentar.
Catorzena. Prevenció de riscos laborals
L’Adjudicatari resta obligat al compliment de totes les obligacions que com a empresa,
independentment de la seva relació contractual amb Habitatge Terrassa, li són
d’aplicació en matèria de seguretat i salut en el treball, d’acord amb la llei de prevenció
de riscos laborals i la normativa de desenvolupament.
L’Adjudicatari té la obligació de complir, amb caràcter general, allò que estableixen els
articles 17 i 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals en relació a la coordinació
d’activitats empresarials. L’adjudicatari ha d’identificar i avaluar els riscos laborals
associats a l’activitat objecte del contracte, establir i adoptar les mesures preventives i

facilitar els mitjans de protecció necessaris per a la seva correcta execució, així com
informar de les mateixes a Habitatge Terrassa, d’acord amb allò establert a l’article 24
de la llei de prevenció de riscos laborals i al RD 171/2004, de 30 de gener, pel que es
desenvolupa l’article 24 de la llei de prevenció de riscos laborals, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.
En el termini d’un mes des de la notificació de l’adjudicació, Habitatge Terrassa i el
contractista establiran els mecanismes de coordinació necessaris quant a la protecció i
prevenció de riscos laborals i la informació sobre els respectius treballadors. A aquests
efectes, l’empresa contractista haurà de presentar en el termini fixat l’avaluació de
riscos propis, en la que també es determini els riscos que poden afectar al personal
d’Habitatge Terrassa.
Quinzena. Confidencialitat i protecció de dades
Confidencialitat de la informació
L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i
reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb motiu del compliment del
contracte, especialment les de caràcter personal, que no podrà copiar ni utilitzar amb
una finalitat diferent a la que figura en aquest plec, tampoc cedir a tercers ni tan sols a
efectes de conservació les dades, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de
Protecció de Dades.
L’adjudicatari es compromet, un vegada extingit el contracte, a no guardar cap còpia
de qualsevol material, informació o documentació a la que pugui tenir accés amb motiu
del compliment dels serveis objecte d’aquest contracte.
Igualment, l’adjudicatari informarà al seu personal, als seus col·laboradors i als seus
subcontractistes de les obligacions establertes en matèria de confidencialitat, així com
de les obligacions relatives en el tractament automatitzat de dades de caràcter
personal. En aquest sentit, realitzarà els advertiments i subscriurà els documents que
siguin necessaris amb el seu personal i col·laboradors, amb la finalitat d’assegurar el
compliment d’aquestes obligacions.
Tractament de dades per part de tercers
En cas de tractament de dades de caràcter personal, l’adjudicatari es compromet a
complir estrictament amb les normes de seguretat establertes per habitatge Terrassa,
recollides en un document de seguretat mitjançant el qual es regula la forma de
treballar amb les dades personals (instruccions), les mesures de seguretat a implantar
(d’acord amb l’article 9 de la LOPD) i el tractament autoritzat posterior (condicions
particulars a la finalització del tractament), en compliment de l’article 12 de LOPD.
En aquest sentit, es compromet de forma expressa a:
Utilitzar les dades de caràcter personal a les que tingui accés, únicament i exclusiva,
per complir amb les seves obligacions contractuals.
Observar i adoptar les mesures de seguretat que siguin necessàries per a assegurar la
confidencialitat, el secret i la integritat de les dades de caràcter personal a les que
tingui accés, així com establir en el futur les mesures que siguin exigides per la
legislació destinades a preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el
tractament de les dades personals.

No cedir en cap cas sense l’autorització prèvia i expressa d’Habitatge Terrassa a
tercers les dades personals a les que tingui accés, ni tan sols a efectes de
conservació.
Destruir de forma fefaent les dades cedides una vegada finalitzada la vigència
d’aquest contracte.
Les obligacions establertes per a l’adjudicatari en aquesta clàusula seran obligatòries
per als seus empleats, els seus col·laboradors, i els seus subcontractistes.
L’adjudicatari respondrà directament i en exclusiva davant Habitatge Terrassa si
aquestes obligacions fossin incomplertes.

Terrassa,12 de juliol de 2018.

Rafael López Olivares
Tècnic d’Habitatge Terrassa
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