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1.

ANTECEDENTS

El Servei de Promoció de la convivència en l’espai públic i les comunitats veïnals del Districte
de Sant Andreu és un servei que redefineix en part i integra els serveis contractats actualment
com: Serveis de promoció de la convivència i de coneixement i atenció de situacions de
vulnerabilitat social als barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver del Districte de Sant
Andreu; Servei d'Intervenció per la convivència en l'espai públic al Districte de Sant Andreu; i
Suport a les tasques de prevenció del Districte de Sant Andreu.
El plec de condicions tècniques defineix l’abast i organització de prestacions orientades a la
promoció de la convivència i la intervenció tant en l’espai públic com a comunitats veïnals del
Districte de Sant Andreu, que fins ara es realitzaven en bona part des dels tres contractes
esmentats. Aquesta definició cerca una major eficiència dels recursos municipals emprats,
millorar la coordinació de l’acció dels diferents agents implicats i una millor capacitat
d’adaptació a les necessitats ja detectades, i a les que es vagin detectant, que seran motiu
d’intervenció. Com a conseqüència, es genera una nova definició del nombre i de la dimensió
horària dels/les diferents professionals que es precisen per a la realització de la prestació.
La comunicació de les dades dels drets que puguin ser objecte de subrogació es recullen en les
tres relacions de personal que es publiquen i que corresponen, respectivament, als contractes
citats que queden integrats dins del contracte SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA I
INTERVENCIÓ EN L’ESPAI PÚBLIC LES COMUNITATS VEÏNALS DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU.
2.

Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida

Cal implementar actuacions orientades a atendre aquelles situacions on hi hagi un
deteriorament de la convivència entre el veïnatge al Districte de Sant Andreu, principalment
als barris que conformen la Franja Bessos (barri de
Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver) des d’una perspectiva de la resolució positiva dels
conflictes. En aquest sentit s’inclouen les dinàmiques relacionals, tant en l’espai públic, com
en les comunitats de veïns, a partir d’una metodologia pro-activa i de coresponsabilització,
tenint en compte l’àmbit individual, el grupal i el comunitari. Per a la realització d’aquestes
actuacions cal comptar amb els recursos adients.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona no
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes
actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte
als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de
tracte.
Tanmateix, per tal d’assegurar correcta realització de la prestació i per donar resposta també
a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves millores o solucions més
eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una durada
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mínima del contracte de dos anys i amb possibilitat de pròrroga per un termini de fins a 24
mesos.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un servei especialitzat en
l’abordatge de situacions de problemàtiques individuals i de conflictivitat social.
3.
Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor
s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’un Servei d’assistència social i
serveis connexes (CPV 85300000) cal indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del
contracte són les següents:
La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció de la
prestació del servei.
Contractació i formació de recursos humans.
Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle
productiu.
Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.
Les despeses derivades de la prestació.
Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb
qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o
quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una
contractació eficaç i eficient.
Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri
d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància:
- Preu.
- Metodologia i descripció de les estratègies per detectar conflictes emergents i reduir la
conflictivitat social en l’espai públic.
- Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.
- Metodologia i estratègies per garantir el coneixement de la situació dels habitatges en els
barris, i la seva implicació en la convivència veïnal.
- Compromís de que cadascuna de les persones adscrites a la prestació del servei rebrà un
mínim de 20 hores anuals de formació en temàtiques relacionades directament amb els
continguts de l’objecte del contracte.
- Reducció del temps de substitució d’absència puntual del personal per malaltia o d’altres
causes imprevistes, del personal assignat.
Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions
especials d’execució.
4.

Divisió en lots
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Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una
correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a
la finalitat requerida.
5.

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)

5.1. El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de
quantia 350.476,69 euros. El pressupost net de 318.615,17 euros i l’IVA de 31.861,52 euros,
amb un tipus del 10%.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.
D’aquest pressupost base de licitació, 47.393,28 € (43.084,80 € de pressupost net i 4.308,48 €
d’IVA) és la quantia que implica la primera fase de l’execució del servei (del 1/07/2020 al
30/11/2020) segons el que s’estableix a la clàusula 4 del PPT. La resta, 303.083,41 € (IVA
inclòs) corresponen a la segona fase de l’execució.
El pressupost mensual en la primera fase d’execució és de 8.616,96 € de pressupost net,
861,70 € d’IVA i 9.478,66 € de preu base.
El pressupost mensual en la segona fase d’execució és de 14.501,60 € de pressupost net,
1.450,16 € d’IVA de 15.951,76 € de preu base.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El sistema de determinació del preu és a preu alçat .
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses
del procediment.
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera
que és el següent:

Costos Directes
Costos salarials
Seguretat Social
Material intervenció

Import €
205.570,00
71.949,50
3.000,00
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Despeses de funcionament
TOTAL

4.583,33
285.102,83

Costos Indirectes

Import €

TOTAL

0,00

Benefici industrial sobre costos directes i indirectes

34.137,34 €

TOTAL DE COSTOS
319.240,17 €
(Directes + Indirectes + Benefici industrial)

Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte s’han valorat a
partir del conveni de referència de Conveni col•lectiu de treball de Catalunya d'acció social
amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018, publicat al
DOG el 7 de desembre de 2017, i considerant l’adscripció de 5 professionals amb la categoria
de llicenciat/a.

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 660.633,6 euros. Els conceptes que inclou son:

Any
2020
2021
2022
2021
2022
TOTAL

6.

VE prestació

VE eventuals
pròrrogues

57.586,39
174.019,19
87.009,59

€
€
€

318.615,17

€

87.009,59
174.019,19
87.009,59
348.038,37

SUMA

€
€
€
€

57.586,39
174.019,19
174.019,19
174.019,19
87.009,59
666.653,55

€
€
€
€
€
€

Imputació pressupost municipal

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del
contracte i anirà amb càrrec als pressupostos i partides següents:
Any
2020
2021

Econòmic Programa Orgànic
22719
15343
0609
22719
15343
0609

Import net
57.586,39 €
174.019,19 €

% IVA
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Import IVA
Import total
5.758,64 €
63.345,03 €
17.401,92 € 191.421,11 €
5

2022

22719

15343

0609

87.009,59 €

8.700,96 €
Import total

95.710,55 €

350.476,69 €

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.

7.

Procediment d’adjudicació

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant
procediment obert previst a l’article 156 LCSP amb varis criteris d’adjudicació.

8.

Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d’adjudicació és la següent:
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions
que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits
de prohibició de contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent
solvència:
2. Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional mínima següents:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor
dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un import igual o
superior de 600.000 euros. En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici
d’activitat sigui inferior a un any comptat fins a la data final de presentació de proposicions, el
requeriment s’entendrà proporcional al període.
Justificació- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la
data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici
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d'activitats de l'empresa hauria de tenir un import igual o superior a 600.000 euros atès que
es considera adequat per valorar com a suficient la capacitat econòmica de l'empresa.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que
l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el
decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 250.000 euros.
Justificació: - L'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora hauria de
declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims 3 anys en
serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest
contracte ha de ser com a mínim de 250.000 euros atès que es considera adient per provar
l'experiència de l'empresa en l'àmbit objecte del contracte.
D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, el criteri de correspondència entre els serveis executats per
l’empresa licitadora i els que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix
subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el
Reglament General de la Llei de

Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.

D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada
des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la
seva constitució, inferior a cinc anys, no han d’acreditar l’experiència, és a dir, l’import anual
executat i han d’acreditar la seva solvència tècnica segons els altres criteris establerts en
aquest apartat.
D'acord amb l'article 90.1.d) LCSP, la capacitat tècnica de l’empresa i la mesura de
control de qualitat ha de ser:
· Certificació vigent ISO-9001 de control de qualitat a l’àmbit del disseny i de la gestió de
projectes de benestar social, o equivalent.
D'acord amb l'article 90.1.h) LCSP, la maquinària, el material i els equips tècnics que
com a mínim ha d’estar a disposició de l’empresa licitadora per executar el contracte ha de
ser:
·5 telèfons mòbils amb connexió de dades. Caldrà acreditar-ne la titularitat.
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D'acord amb l'article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de
comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o
materials següents:
1 Titulat/da universitari/a en Educació social, Pedagogia o Psicologia com a
coordinador/a amb horari de 37,5 hores setmanals.
4 Titulats/des universitaris/es en Educació social, Pedagogia o Psicologia amb horari de
37,5 hores setmanals.
Aquest compromís té caràcter d'obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització i/o de resolució contractual.
No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les
empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del
procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure
concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta
de les empreses licitadores.

9.
Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a
cada criteri respecte del total de criteris a considerar
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu,
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats
per ordre decreixent d’importància:
Criteris automàtics: puntuació total 60 punts
Criteri: Preu. Ponderació: 35 punts.
Representa 35 % del total de puntuació a obtenir.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i
modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del
dia 5 de març
!"#$$%&'$( *#( +,-,(.-,ó / '0#"(.

!"#$$%&'$( *#( +,-,(.-,ó / '0#"(. 1é$ #-'*ò1,-.

2 x Punts màx = Puntuació resultant
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Criteri Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.
Ponderació: 10 punts.
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir. Prenent com a referència les retribucions
salarials establertes en el Conveni col•lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants,
joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018, publicat al DOG el 7 de
desembre de 2017.
La màxima puntuació s’atorgarà al percentatge d’increment de la retribució salarial total més
alta en la categoria professional corresponent que l’empresa licitadora proposa aplicar a les
persones que executin el contracte públic. Es considerarà la retribució salarial computant el
salari base.
Es consideraran els salaris referits a la o les categories professionals següents:
Llicenciat/ada.
La resta d’ofertes amb propostes salarials superiors a les que estableix el conveni de
referència rebran una puntuació proporcional.
L’oferta salarial de l’empresa licitadora té caràcter de condició d’execució contractual i
l’incompliment pot ser objecte de penalització molt greu o d’extinció del contracte.
Es justifica la conveniència d’aquest criteri ja que els recursos humans són un factor clau en la
realització de l’objecte del contracte i la millora de la seva situació retributiva afavoreix la seva
motivació, la seva especialització i millor producció; i evita la seva rotació.

Criteri Compromís de que cadascuna de les persones adscrites a la prestació del servei
rebrà un mínim de 20 hores anuals de formació en temàtiques relacionades directament amb
els continguts de l’objecte del contracte. Ponderació: 10 punts.
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir.
Amb aquest criteri valora especialment la millora de les capacitats i coneixements del
personal adscrit al contracte el que repercuteix positivament en la prestació del servei.
S’atorgaran 10 punts pel compromís de l’empresa .
Criteri Reducció del temps de substitució d’absència puntual del personal per malaltia
o d’altres causes imprevistes, del personal assignat respecte al màxim de 3 dies que recull la
Clàusula 4 del Plec de condicions tècniques. Ponderació:5 punts.
Representa 5 % del total de puntuació a obtenir.
Amb aquest criteri valora especialment la reducció de l’impacte en el servei que tenen les
absències per malaltia o d’altres causes, el que incideix en la qualitat del servei.
S’atorgaran 5 punts pel compromís de l’empresa de reduir-lo a 2 dies laborables.

Criteris de judici de valor. Puntuació total: 40 punts
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Criteri – Metodologia i descripció de les estratègies per detectar conflictes emergents i
reduir la conflictivitat social en l’espai públic. Ponderació 20 punts. Representa 20 % del total
de puntuació a obtenir.
Amb aquest criteri valora especialment les millores plantejades per l’empresa en l’àmbit
tècnic del treball a realitzar que siguin coherents i adequades amb els objectius i requeriments
descrits al plec de condicions tècniques, pel que tenen de millora de l’eficàcia i eficiència de la
prestació en referencia a l’espai públic.
La puntuació de cada una de les propostes es determinarà en funció de la seva valoració.
La puntuació s’atorgarà distribuirà segons els següents valors:
VALORACIÓ TÈCNICA / PUNTUACIÓ
ALTA
Metodologia i descripció de les 20 PUNTS
estratègies
per
detectar
conflictes emergents i reduir la
conflictivitat social en l’espai
públic

MITJA
15 PUNTS

BÀSICA
10 PUNTS

BAIXA
5 PUNTS

NUL•LA
0 PUNTS

Considerant:
La concreció de la proposta presentada.
La claredat de la proposta. No es puntuaran les millores presentades que siguin de
difícil comprensió.
El valor afegit de la proposta, que haurà de tenir un veritable impacte d’acord amb els
objectius del servei. No es valoraran aquelles millores que sigui redundants o anecdòtiques.
El caràcter innovador i creatiu de la proposta.
La viabilitat i factibilitat de dur-la a terme, en funció del context de la prestació del
servei descrit al plec. No es valoraran aquelles propostes que per la seva complexitat o
naturalesa organitzativa comportin una gran dificultat per a la seva realització.
Criteri – Metodologia i estratègies per garantir el coneixement de la situació dels
habitatges en els barris, i la seva implicació en la convivència veïnal. Ponderació 20 punts.
Representa 20 % del total de puntuació a obtenir.
Amb aquest criteri valora especialment les millores plantejades per l’empresa en l’àmbit
tècnic del treball a realitzar que siguin coherents i adequades amb els objectius i requeriments
descrits al plec de condicions tècniques, pel que tenen de millora de l’eficàcia i eficiència de la
prestació en referència a garantir el coneixement de la situació dels habitatges en els barris, i
la seva implicació en la convivència veïnal.
La puntuació de cada una de les propostes es determinarà en funció de la seva valoració.
La puntuació s’atorgarà distribuirà segons els següents valors:
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VALORACIÓ TÈCNICA / PUNTUACIÓ

Metodologia i estratègies per
garantir el coneixement de la
situació dels habitatges en els
barris, i la seva implicació en
la convivència veïnal

ALTA
20 PUNTS

MITJA
15 PUNTS

BÀSICA
10 PUNTS

BAIXA
5 PUNTS

NUL•LA
0 PUNTS

Considerant:
La concreció de la proposta presentada.
La claredat de la proposta. No es puntuaran les millores presentades que siguin de
difícil comprensió.
El valor afegit de la proposta, que haurà de tenir un veritable impacte d’acord amb els
objectius del servei. No es valoraran aquelles millores que sigui redundants o anecdòtiques.
El caràcter innovador i creatiu de la proposta.
La viabilitat i factibilitat de dur-la a terme, en funció del context de la prestació del
servei descrit al plec. No es valoraran aquelles propostes que per la seva complexitat o
naturalesa organitzativa comportin una gran dificultat per a la seva realització.

10.

Garanties

Garantia definitiva
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva per import
equivalent al 5% del preu del contracte iva exclòs

11.

Termini d’execució

L'execució del contracte s'iniciarà el 1 de juliol de 2020 o l’endemà de la seva formalització, i
finalitzarà el 30 de juny de 2022.
Es contempla la possibilitat de prorrogar les prestacions per un termini màxim de 24 mesos.

12.

Termini de garantia

S’estableix un termini mínim de garantia d’un mes a partir de la data de recepció de la
prestació.

13.

Condicions especials d’execució
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Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents
condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu
objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:
o El pagament del preu a les empreses subcontractades.
o L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
o Pla d’igualtat o mesures d’igualtat.
o Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals.
o Comunicació inclusiva.
o Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
o Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI.

14.

Pagament del preu

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual
i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.
La retribució mensual del contracte i fins a la data d’inici de la segona fase d’implementació
especificada a la clàusula 4 del plec de condicions tècniques, o en la que efectivament s’iniciïn
les prestacions si fos posterior, serà d’un 2,73% de l’import total final pel que sigui formalitzat,
d’acord a la proporcionalitat dels costos en cada una de les fases, al tenir uns requeriments
diferents d’adscripció del nombre de persones a cada una de les fases.

15. Modificacions del contracte
Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les
causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits
establerts legalment.
En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no
podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte.
Les condicions, abast i límits d’aquestes modificacions i les que hagi proposat l’adjudicatari en
la seva oferta, seran obligatòries pel contractista.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document
administratiu.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Andreu
Segadors, 2, 4a planta
08030 Barcelona
www.bcn.cat

16.

Revisió de preus

En aquest contracte no es podrà revisar el preu.

17. Subcontractació
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte.
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari pel seu caràcter
essencial en la prestació del servei que les tasques corresponents al personal assignat per a la
prestació directa del servei no puguin ser objecte de subcontractació, de forma que hagin de
ser executades i realitzades directament i exclusivament per l’empresa contractista.

18. Cessió del contracte
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte.

19. Tractament de dades de caràcter personal
Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que s’integren
dins la tipologia següent:
nivell baix:
identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, núm., nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon.
personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe,
nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent.
socials: allotjament o habitatge.
treball: situació d’atur o d’ocupació.
Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit te
associat un risc equivalent a la categoria baix, tal com té definit el Responsable de Seguretat
Corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.
La finalitat del tractament serà el possibilitar l’assoliment dels objectius i el desenvolupament
de les funcions descrites en el punt 3C Coordinació i seguiment dels projectes i accions de
prevenció, del plec de condicions tècniques.
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El document original ha estat signat electrònicament per:

