2017-000242

L'Hospitalet de Llobregat, 04 de setembre de 2018

REUNITS
D’una part, el senyor Jaume Estany i Ricart, en qualitat Vicepresident del Consell
d’Administració de l’empresa pública SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA, amb
domicili a l'Hospitalet de Llobregat, C/ Pablo Iglesias 101-115, i CIF A-60252137, d’acord
amb l’escriptura d’apoderament elevada a públic, en data 23 de juny de 2017 davant del
notari de Catalunya Sr. Eduardo Bautista Blázquez, amb el número 1465 del seu protocol.
De l’altra part, el senyor Pascual Lausín Ortega, apoderat de l’entitat FERROVIAL
SERVICIOS, SA, amb domicili a C/ B, Sector B, número 16-22, Plo. Zona Franca, 08040
de Barcelona i NIF A-80241789, tal i com es desprèn de l’escriptura d’atorgament de
poders, de data 23 de juliol de 2014, del Notari de Madrid senyor Carlos del Moral Carro,
amb número de protocol 1.968, poders que declara vigents.

Ambdues parts, reconeixent-se competència i capacitat respectivament per formalitzar el
present contracte,

MANIFESTEN

I.- Que l’òrgan de contractació de SEM, SA va acordar en data 14 de febrer de 2018,
l’aprovació, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, l’expedient de
contractació del servei d’atenció i gestió de la demanda, en els seus diferents perfils,
assignats al CECOS de l’empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.
II.- Amb data 13 d’agost de 2018 s’acorda adjudicar l’esmentada contractació a favor de
l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, SA, per import màxim de 17.647.031,60 € (sense IVA).
III. L'entitat adjudicatària ha formalitzat en temps i forma la corresponent garantia
definitiva a favor de SEM, SA per import de 882.351,58 €, corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació (IVA exclòs).
Que d’acord amb l’exposat, es procedeix a la signatura del present contracte sota les
següents,
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CLÀUSULES

Primera.- Objecte del contracte.
Constitueix l’objecte del present contracte el servei d’atenció i gestió de la demanda, en
els seus diferents perfils, assignats al CECOS de l’empresa pública Sistema
d'Emergències Mèdiques, SA, d’acord amb els requeriments tècnics establerts al Plec de
Prescripcions Tècniques (PPT).
L’adjudicatari haurà de realitzar els serveis objecte de contracte, tenint en compte els
requeriments fixats en el PPT, així com l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, i
la proposta de millores.
En aquesta contractació estan incloses totes les depeses previstes en la durada del
contracte, com per exemple, desplaçaments, dietes, entre altres.
Segona.- Llei del Contracte.
L’esmentat servei es realitzarà d'acord amb el que estableix la documentació contractual
que a continuació es relaciona i que constituirà contingut mínim de necessari acompliment
per ambdues parts, que declaren conèixer-lo plenament, i en l'ordre de prevalença
especialment aquí transcrit:
a.b.c.-

El Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el contracte (“PCA”),
Annex 1.
El Plec de Prescripcions Tècniques (“PPT”), Annex 2.
L’oferta presentada per FERROVIAL SERVICIOS, SA, que forma part de l’expedient
administratiu (sobre A, B i C).

Tercera.- Durada.
La durada del contracte és de dos anys, a comptar des de l’acta d’inici de la prestació del
servei.
Arribat el seu venciment es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de 2 anys més.
Quarta.- Preu cert.
Les condicions econòmiques del present contracte són les que consten a la proposta
presentada per l’entitat adjudicatària (Annex 3), i que es concreta en un import màxim de
17.647.031,60 € (sense IVA), dels quals 15.550.095,96 € (sense IVA) corresponen a les
hores màximes de gestor, coordinador i supervisor, i 2.096.935,64 € en concepte de
millores de les condicions salarials.
Aquest preu inclourà totes les despeses relatives als impostos (llevat de l’IVA), tributs, taxes
de qualsevol tipus que gravin les prestacions que es derivin d’aquest contracte.
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Cinquena.- Sistema de pagament.
El pagament s’abonarà mensualment a l’adjudicatari en funció de les hores efectives
realitzades, les quals hauran de presentar-se degudament desglossades per hores de
gestor, hores de coordinador i hores de supervisor multiplicades respectivament pel preu
hora adjudicat.
Especialitat

Hores anuals màx.

Preu hora (sense IVA)

Total anual (sense IVA)

Gestor

395.426

16,83 €

6.655.019,58 €

Coordinador

49.640

17,44 €

865.721,60 €

Supervisor

12.760

19,93 €

254.306,80 €

TOTAL ANUAL

7.775.047,98 €

TOTAL OFERTA (2 anys)

15.550.095,96 €

Respecte de l’import complementari també es faran els pagaments de forma mensual.
La factura corresponent s’haurà de presentar abans del cinquè dia hàbil de cada mes, per
mesos vençuts.
L’empresa adjudicatària no percebrà cap altre tipus de contraprestació econòmica
d’usuaris o de tercers pels serveis objecte del contracte.
Aquest preu s’abonarà amb càrrec a la partida pressupostària D/251000270/4190.
Sisena.- Obligacions i responsabilitat.
L’adjudicatari s'obliga expressament al compliment de tota la reglamentació i normativa
que afecti al contracte, amb total indemnitat per SEM, SA. En aquest sentit, el contractista
haurà de lliurar a SEM, SA tota la documentació que aquest li pugui demanar, en
qualsevol moment, que acrediti el compliment de les obligacions que li corresponen.
L’adjudicatari declara sota la seva responsabilitat no trobar-se inclòs en cap de les
prohibicions per a contractar amb l’Administració que estableix l’article 60 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
L’empresa adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de seguretat i higiene en el treball, tenint sempre a disposició de SEM SA
els corresponents documents acreditatius. L’incompliment d’aquestes obligacions d’ordre
laboral i social o la infracció de les disposicions sobre seguretat i higiene en el treball, no
comportaran cap mena de responsabilitat per a SEM SA.
Amb caràcter previ a la finalització del contracte objecte de la present licitació, i en el
termini que li sigui requerit, FERROVIAL SERVICIOS, SA haurà de facilitar la informació
relativa a cadascun dels treballadors susceptibles de ser subrogats per la nova empresa,
si escau.
L’adjudicatari té l’obligació d’abonar els salaris d’acord amb les categories professionals
que s’exigeixen per a l’execució del contracte i en els termes que estableixi el conveni
col·lectiu d’aplicació.
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L’adjudicatari assumeix les obligacions següents:
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
- 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.).
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- 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.
Setena.- Confidencialitat i Protecció de dades de caràcter general.
L'entitat adjudicatària del contracte s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i el Reglament (UE) núm. 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 (Reglament general de protecció de dades), en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte, d’acord amb
l’establert en el contracte d’encarregat de tractament de dades, que ambdues parts
signen com Annex 4 a aquest contracte.
Vuitena.- Penalitats.
Les penalitats resultants dels incompliments en els paràmetres de prestació del servei
seran acumulatives dins del període de facturació en que recaiguin.
Les penalitats aplicables són les següents:
• Penalitzacions per incompliment de la cobertura d’hores de Gestor, Coordinador o
Supervisor sempre que es produeixi una afectació del nivell de servei o bé de la
operativa del mateix. • Es considera falta lleu la no cobertura de gestors sempre que el
nivell de servei presenti un nivell de compliment inferior al 90%, en la jornada en la que
s’ha produït la descobertura. L’import econòmic per incórrer en falta lleu serà determinat
oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 200Euros i 400Euros.
• Es considera falta greu la no cobertura de gestors sempre que el nivell de servei
presenti un nivell de compliment inferior al 75%, en la jornada en la que s’ha produït la
descobertura. L’import econòmic per incórrer en falta greu serà determinat oportunament
pel SEM i podrà suposar un import entre 401Euros i 600 Euros.
• Penalització per la no cobertura de coordinador o supervisor: • Es considera falta
lleu la no cobertura de coordinador o supervisor per un període màxim d’1 hora. L’import
econòmic per incórrer en falta lleu serà determinat oportunament pel SEM i podrà
suposar un import entre 200Euros i 400 Euros.
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• Es considera falta greu la no cobertura de coordinador o supervisor en un temps
superior a 1 hora. L’import econòmic per incórrer en falta greu serà determinat
oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 401Euros i 600 Euros
• Penalitzacions per no disponibilitat d’idioma: es penalitzarà la no prestació del
servei d’atenció de trucades en anglès, francès i intèrpret de signes.
L’import econòmic per incórrer en aquest incompliment contractual serà determinat
oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 200Euros i 600Euros, per cada
jornada en que es detecti aquesta mancança.
• Penalitzacions per demora en el lliurament d’informes: • Es considera falta lleu el
retard superior a 48 hores en la presentació dels informes sol·licitats per SEM, tant
periòdics com puntuals. L’import econòmic per incórrer en falta lleu serà determinat
oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 300Euros i 600Euros.
• Es considera falta greu el retard superior a 60 hores en la presentació dels informes
sol·licitats per SEM, tant periòdics com puntuals. L’import econòmic per incórrer en falta
greu serà determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 601Euros i
1.000Euros.
• Penalitzacions per deficiències en la formació inicial i continuada dels gestors: •
Es considera falta lleu el no compliment del 80% de les hores de formació inicial i
continuada obligatòria pels gestors, establint com a criteri la diferència entre les hores
que s’haguessin hagut d’impartir i les efectivament impartides. L’import econòmic per
incórrer en falta lleu serà determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import
entre 300Euros i 600Euros.
• Es considera falta greu el no compliment del 100% de les hores de formació inicial i
continuada obligatòria pels gestors, establint com a criteri la diferència entre les hores
que s’haguessin hagut d’impartir i les efectivament impartides. L’import econòmic per
incórrer en falta greu serà determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import
entre 601Euros i 1.000Euros.
• Penalitzacions per retard en la data d’inici de la prestació del servei d’acord amb
l’oferta presentada: s’establirà una penalitat de 0,20€ per cada 1.000€ del preu del
contracte per cada dia de retard en l’inici de la prestació del servei de forma satisfactòria
per a SEM d’acord amb l’establert als plecs.
• Penalitzacions per incompliment en la uniformitat: • Es considera falta lleu que els
professionals portin un uniforme amb mal estat d’ús. L’import econòmic per incórrer en
falta lleu serà determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre
300Euros i 600Euros, per cada professional que incorri en aquest incompliment.
• Es considera falta greu que els professionals no vagin correctament uniformats. L’import
econòmic per incórrer en falta greu serà determinat oportunament pel SEM i podrà
suposar un import entre 601 Euros i 1000 Euros, per cada professional que incorri en
aquest incompliment.
• Penalitzacions per no facilitar o facilitar de manera incorrecta les dades de
personal adscrit a la prestació del servei quan dita informació li hagi estat requerida
pel SEM. L’import econòmic per incórrer en aquest incompliment contractual serà
determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 500Euros i
1.000Euros, per cada jornada en que es detecti aquesta mancança.
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• Penalitzacions per incompliment dels procediments operatius i de gestió de servei
de SEM. L’import econòmic per incórrer en aquest incompliment contractual serà
determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 200Euros i 600Euros.
• Penalització per no fer front a la variació del dimensionament (a petició del SEM) en
el termini establert, amb motiu d’increment d’activitat puntual
• Es considera falta lleu el no compliment de la variació del dimensionament establert en
el plec de prescripcions tècniques en cas d’increment d’activitat puntual en un temps
comprès entre els 61 minuts i els 90 minuts. L’import econòmic per incórrer en falta lleu
serà determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 1.501Euros i
3.000Euros, en funció de l’afectació del nivell de servei que s’hagi produït.
• Es considera falta greu el no compliment de la variació del dimensionament establert en
el plec de prescripcions tècniques en cas d’increment d’activitat puntual en un temps
superior a 90 minuts L’import econòmic per incórrer en falta greu serà determinat
oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 3.001Euros i 5.000Euros, en
funció de l’afectació del nivell de servei que s’hagi produït
• Penalització per incompliment en el percentatge de compliment del nivell de
servei: Es penalitzaran les trucades, que superin els 10 segons de resposta per cada
franja horària de 30 minuts amb periodicitat trimestral, d’acord amb el següent
percentatge:
• Es considera falta lleu un percentatge de compliment inferior al 90%. L’import econòmic
per incórrer en falta lleu serà determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import
entre 1.501Euros i 3.000Euros.
• Es considera falta greu un percentatge de compliment igual o inferior al
80%. L’import econòmic per incórrer en falta greu serà determinat oportunament pel SEM
i podrà suposar un import entre 3.001Euros i 5.000Euros.
• Es considera falta molt greu un percentatge de compliment igual o inferior al 75%.
L’import econòmic per incórrer en falta greu serà determinat oportunament pel SEM i
podrà suposar un import entre 5.001Euros i 7.000Euros.
• Penalització per incompliment en el percentatge de trucades abandonades: Es
penalitzarà el percentatge de trucades abandonades, que superi els 2% de les trucades
entrants per cada franja horària de 30 minuts amb periodicitat trimestral, d’acord amb el
següent percentatge:
• Es considera falta lleu un percentatge d’abandonament comprés entre el 2,1% i el 5%.
L’import econòmic per incórrer en falta lleu serà determinat oportunament pel SEM i
podrà suposar un import entre 1.501Euros i 3.000Euros.
• Es considera falta greu un percentatge d’abandonament comprès entre el 5,1% i el 8%.
L’import econòmic per incórrer en falta greu serà determinat oportunament pel SEM i
podrà suposar un import entre 3.001Euros i 5.000Euros.
• Es considera falta molt greu un percentatge d’abandonament comprès entre el 8,1% i el
10%. L’import econòmic per incórrer en falta greu serà determinat oportunament pel SEM
i podrà suposar un import entre 5.001Euros i 7.000Euros.
• Penalització per incompliment del temps de gestió de la demanda: Es penalitzarà el
percentatge d’alertes ateses en les quals el temps de traspàs de la pantalla de l’incident a
nivell informàtic sigui superior a 200 segons, amb periodicitat trimestral d’acord amb el
següent percentatge:
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• Es considera falta lleu un percentatge de traspàs superior a 200 segons comprès entre
el 5,1% i el 8%. L’import econòmic per incórrer en falta lleu serà determinat oportunament
pel SEM i podrà suposar un import entre 1.501Euros i 3.000Euros.
• Es considera falta greu un percentatge de traspàs superior a 200 segons comprès entre
el 8,1% i el 9,99%. L’import econòmic per incórrer en falta greu serà determinat
oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 3.001Euros i 5.000Euros.
• Es considera falta molt greu un percentatge de traspàs superior a 200 segons igual o
superior al 10%. L’import econòmic per incórrer en falta greu
serà determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 5.001Euros i
7.000Euros.
• Penalització per incompliment del temps de gestió de recurs: Es penalitzarà el
percentatge de preactivacions en prioritat 0, amb temps de gestió de recurs superior a 90
segons, amb periodicitat trimestral d’acord amb el següent percentatge:
• Es considera falta lleu un percentatge de temps de gestió del recurs en Prioritat 0
superior a 90 segons comprès entre el 5,1% i el 8%. L’import econòmic per incórrer en
falta lleu serà determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre
1.501Euros i 3.000Euros.
• Es considera falta greu un percentatge de temps de gestió del recurs en Prioritat 0
superior a 90 segons comprès entre el 8,1% i el 9,99%. L’import econòmic per incórrer en
falta greu serà determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre
3.001Euros i 5.000Euros.
• Es considera falta molt greu un percentatge de temps de gestió del recurs en Prioritat 0
superior a 90 segons superior al 10%. L’import econòmic per incórrer en falta greu serà
determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 5.001Euros i
7.000Euros.
• Penalització per incompliment dels procediments operatius del SEM amb
periodicitat trimestral d’acord amb el següent percentatge:
• Es considera falta lleu un percentatge d’incompliments superiors al 20%. L’import
econòmic per incórrer en falta lleu serà determinat oportunament pel SEM i podrà
suposar un import entre 1.000Euros i 3.000Euros.
• Es considera falta greu un percentatge d’incompliments superiors al 30%. L’import
econòmic per incórrer en falta greu serà determinat oportunament pel SEM i podrà
suposar un import entre 3.001Euros i 5.000Euros.
Les penalitats resultants dels incompliments en els paràmetres de prestació del servei
seran acumulatives dins del període de facturació en que recaiguin.
SEM es reserva el dret a rescindir el contracte en cas d’incompliment reiterat del mateix.
Les penalitats esmentades s’aplicaran sobre l’import de facturació sense IVA.
Per a la modulació de les anteriors sancions es tindrà en compte un criteri de
proporcionalitat en funció de la repercussió que hagin tingut o que hagin pogut tenir els
incompliments en la prestació del servei i en seva operativa, del grau de negligència o
culpa de l’empresa o del seu personal, del benefici econòmic que hagi pogut obtenir de
l’incompliment l’empresa infractora i de la reincidència en els incompliments per part del
contractista.
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En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP,
les següents penalitats:
- Penalitzacions per no facilitar o facilitar de manera incorrecta les dades de
personal adscrit a la prestació del servei quan dita informació li hagi estat requerida
pel SEM. L’import econòmic per incórrer en aquest incompliment contractual serà
determinat oportunament pel SEM i podrà suposar un import entre 500Euros i
1.000Euros, per cada jornada en que es detecti aquesta mancança.
Per la imposició de les penalitats haurà de tramitar-se l’expedient corresponent donant
audiència al contractista, d’acord amb l’establert al Plec de clàusules administratives.
Novena.- Modificació del contracte.
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma
que s’especifica en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveuen els articles
203 a 207 de la LCSP.
En cap cas la modificació podrà alterar la naturalesa global del contracte, ni considerar-se
substancial d’acord amb el previst legalment.
Es preveu la possible modificació dels contractes per raó de l’aplicació de mesures
d’estabilitat pressupostària.
Les modificacions de contractes derivades de l’aplicació de les mesures d’estabilitat
pressupostària han d’estar motivades per raons d’interès públic.
S’aplicaran els requeriments de la legislació de contractes del sector públic respecte a
l’eventual modificació o resolució contractual amb motiu de l’aplicació de les mesures
d’estabilitat pressupostària que correspon.
Ha estat prevista expressament una modificació contractual del 20% de l’import inicial del
contracte pels supòsits següents:
−

Augment de l’activitat assistencial com a conseqüència de l’increment de trucades
que comporti la necessitat de redimensionar el servei que és objecte del
contracte.

−

Prestació de nous o diferents serveis encarregats pel CatSalut.

−

Mobilitat geogràfica de treballadors entre les sales del Centre Coordinador, si es
produís un canvi de les zones a gestionar per cada sala o puntualment en casos
de contingència.

D’acord amb allò que preveu la Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades
i sobre emissions de diòxid de carboni, el/s contracte/s administratiu/s objecte d’aquesta
licitació podran ser modificats o resolts per l’aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària.
Desena.- Conclusió del contracte.
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El present contracte s’entendrà acomplert pel contractista quan aquest l’hagi dut a terme
d’acord amb les condicions establertes i a plena satisfacció de SEM, SA.
SEM, SA determinarà si les prestacions realitzades per l’adjudicatari s’ajusten a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, en el seu cas, la
realització de les prestacions contractades i esmenar els defectes observats amb ocasió
de la seva recepció.
En cas contrari, si les prestacions realitzades no s’adeqüen a les contractades, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, SEM, SA el podrà refusar,
quedant exempt de l’obligació de pagament i tenint dret a la recuperació, en el seu cas,
dels pagaments a compte satisfets.
Onzena.- Causes de resolució.
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades a la clàusula
trenta-vuitena del Plec de clàusules administratives del contracte.
Així mateix, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
incompliment és causa de resolució del contracte les especificades en el quadre de
característiques del plec de clàusules administratives de la contractació, en concret:
- Cobertura del dimensionament planificat.
- Enviament d’informes d’acord amb el contingut i cadència acordats.
- Compliment de la formació establerta, tant pel que fa a temari, hores i qualitat de la
mateixa.
- Compliment dels procediments, instruccions i protocols del SEM per part de tots els
professionals adscrits a la prestació del servei.
- Compliment dels criteris d’uniformitat per part de tots els professionals adscrits al servei.
Es considera essencial el compliment de facilitar a l’ens contractant tota a informació
necessària per a donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Aquesta informació serà facilitada a l’ens contractant prèvia sol·licitud per part d’aquest.
La informació al complet serà facilitada en un termini d’un mes a comptar des de la
sol·licitud formulada per l’ens contractant, excepte que el contractista pugui acreditar la
impossibilitat material de facilitar la informació en aquest termini. En cas de no
compliment d’aquesta obligació de facilitació d’informació, l’òrgan de contractació queda
facultat per a resoldre el contracte sense que el contractista tingui dret a reclamar cap
indemnització al seu favor. Així mateix, l’adjudicatari haurà de respondre pels danys i
perjudicis que es derivin per a l’ens contractant de l’incompliment d’aquesta obligació,
havent de respondre per aquest concepte la garantia definitiva constituïda per
l’adjudicatari.
També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació del contractista
de guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
Així mateix, és causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les
obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, l’incompliment de
qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de
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resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè
compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de
penalitats previst a l’article 212 del TRLCSP.
Dotzena.- Submissió expressa.
Per a qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o execució del contracte,
les parts es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de L’Hospitalet de
Llobregat, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Dr. Jaume Estany i Ricart
Vicepresident Consell d’Administració
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA

Sr. Pascual Lausín Ortega
Apoderat
FERROVIAL SERVICIOS, SA

Pàgina 10 de 17

2017-000242

ANNEX 4
ANNEX AL CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ I GESTIÓ DE LA DEMANDA, EN
ELS SEUS DIFERENTS PERFILS, ASSIGNATS AL CECOS DE L’EMPRESA PÚBLICA
SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA.
-CONTRACTE D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS-

L'Hospitalet de Llobregat, 04 de setembre de 2018
REUNITS
D’una part, el senyor Jaume Estany i Ricart, en qualitat Vicepresident del Consell
d’Administració de l’empresa pública SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA, amb
domicili a l'Hospitalet de Llobregat, C/ Pablo Iglesias 101-115, i CIF A-60252137, d’acord
amb l’escriptura d’apoderament elevada a públic, en data 23 de juny de 2017 davant del
notari de Catalunya Sr. Eduardo Bautista Blázquez, amb el número 1465 del seu protocol.
De l’altra part, el senyor Pascual Lausín Ortega, apoderat de l’entitat FERROVIAL
SERVICIOS, SA, amb domicili a C/ B, Sector B, número 16-22, Plo. Zona Franca, 08040
de Barcelona i NIF A-80241789, tal i com es desprèn de l’escriptura d’atorgament de
poders, de data 23 de juliol de 2014, del Notari de Madrid senyor Carlos del Moral Carro,
amb número de protocol 1.968, poders que declara vigents.

Ambdues parts, reconeixent-se competència i capacitat respectivament per formalitzar el
present contracte,

EXPOSEN
I.- Que Sistema d’Emergències Mèdiques S.A. (en endavant el responsable del fitxer), en
l’exercici de les seves funcions com empresa pública encarregada de l’atenció de les
urgències i emergències mèdiques a Catalunya és titular de fitxers que contenen dades de
caràcter personal, respecte els quals té implantat totes les mesures establertes a la
normativa de protecció de dades vigent, en especial les contingudes en la Llei 15/1999,
de 13 de desembre, Orgànica de Protecció de Dades (“LOPD”) i el Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (“R.D. 1720/2007).
II.- Que l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, SA, en endavant l’encarregat del
tractament), en l’exercici de les seves funcions, assegura que compleix amb la normativa
de protecció de dades, al tenir implantades les mesures de seguretat d’acord amb l’article
9 de la LOPD, en relació amb els articles 79 i següents del R.D.1720/2007.

Pàgina 11 de 17

2017-000242
III.- Que ambdues parts estan subjectes a la LOPD i a la seva normativa de
desenvolupament, al estar domiciliades en territori espanyol.
IV.- Ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat suficient per a l’atorgament
d’aquest document, acorden la celebració del present contracte, el qual quedarà subjecte
a les següents,

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del contracte
L’objecte del present acord és la formalització del contracte d’encarregat de tractament de
dades de caràcter personal entre SEM SA i l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, SA, per
a la realització del servei d’atenció i gestió de la demanda, en els seus diferents perfils,
assignats al CECOS de l’empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.
En aquest sentit, SEM SA autoritza a l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, SA, perquè
tracti les dades de caràcter personal, mitjançant les operacions i els procediments tècnics
de caràcter automatitzat i no automatitzat que siguin necessaris i indispensables per a la
prestació del servei.
En concret, les actuacions autoritzades a realitzar per part de l’encarregat del tractament i
els seus treballadors durant la prestació, i que poden comportar el tractament de dades
de caràcter personal, són les que s’enuncien a continuació:


Accés a tots els fitxers del SEM, SA, als efectes exclusius d’aquest contracte, en
concret el fitxer de pacients 061.

L’encarregat durà a terme aquest tractament de conformitat amb el disposat a la LOPD i
el R.D. 1720/2007, i exclusivament a través del seu personal intern.
Segona.- Mesures de seguretat
L’encarregat es compromet a adoptar les mesures necessàries de caràcter tècnic i
organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades personals, així com, evitar la seva
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan
exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord amb el
disposat a l’article 12.2 LOPD.
Aquests efectes, es fa constar que les mesures de seguretat que haurà d’adoptar
l’encarregat corresponen al nivell alt, d’acord amb l’article 81.3 del R.D. 1720/2007.
Concretament, l’encarregat del tractament es compromet a aplicar les mesures de
seguretat disposades en els articles 89 i següents del R.D. 1720/2007, així com que els
seus treballadors les compleixin.
L’encarregat s’obliga a informar i fer complir als seus treballadors les mesures de
seguretat i actuacions a seguir en l’ús dels sistemes d’informació de SEM SA, així com el
conjunt d’obligacions establertes al present contracte.
En aquest sentit, l’encarregat està obligat a subscriure amb el seu personal el document
de confidencialitat i protecció de dades que garanteixi les següents obligacions:

Pàgina 12 de 17

2017-000242
1.

Protegir tota la informació de SEM SA, creada, utilitzada, adquirida o a la que s’hagi
tingut accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei. Això inclou mantenir
la confidencialitat i integritat de la informació i els sistemes / aplicacions a través
dels quals s’hi accedeix i evitar la modificació o destrucció d’informació.

2.

Aplicar tots els controls de seguretat necessaris per garantir la seguretat de la
informació de SEM S.A.

3.

No donar accés a la informació de SEM SA a persones no adscrites a la prestació
dels serveis del treballador, i en el cas de persones adscrites al mateix, fer-ho
sempre seguint les indicacions de SEM SA.

4.

Mantenir un entorn físic segur i controlat de la informació de SEM SA, respectar les
normes d’accés físic a les instal·lacions i tenir màxima cura dels equips propietat de
SEM SA.

5.

No extreure informació de SEM SA en cap format, incloent l’enviament telemàtic, si
no es té l’autorització expressa de SEM SA.

6.

Guardar la més estricta reserva i confidencialitat sobre les dades personals
respecte de les quals SEM SA ostenti la condició de responsable del fitxer, i a les
quals accedeixi amb motiu de la prestació dels serveis. En aquest sentit, complir
adequadament i, en tot moment, les disposicions contingudes en la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en
endavant, “LOPD”), així com en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre
(“RLOPD”).

7.

Mantenir la informació confidencial i evitar rebel·lar-la a terceres persones.

8.

Notificar al responsable de l’encarregat del tractament i de SEM SA qualsevol
incidència o possible problema relacionat amb la seguretat de la informació de forma
immediata.

9.

Utilitzar els recursos informàtics i de comunicacions de SEM SA amb l’única i
exclusiva finalitat de prestar els serveis pel qual ha estat contractat.

10.

Realitzar l’accés lògic als sistemes d’informació, comunicacions i programaris de SEM
SA i només sota la seva autorització i seguint les mesures de seguretat que
s’estableixin en cada cas.

Farà saber a l’empleat que el treballador en cap cas manté relació laboral amb el SEM,
SA.
Aquestes obligacions de confidencialitat tindran una durada indefinida, i es mantindran en
vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre el
treballador i l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, SA, en relació a SEM SA.
El responsable del fitxer estarà legitimat per realitzar controls i sol·licitar aquella
informació que consideri oportuna, durant tot el període de vigència del contracte per tal
de verificar el compliment de les mesures de seguretat per part de l’encarregat, així com
adoptar les mesures correctores oportunes.
Així mateix, l’encarregat del tractament comunicarà per escrit al responsable del
tractament la designació del seu responsable de seguretat.
Tercera.- Tractament de les dades
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L’objecte del present contracte és la realització de les activitats descrites en la clàusula
primera per part de l’encarregat. Aquesta delimitació de tasques suposa una exclusió
imperativa de la realització de qualsevol altra classe d’activitat no autoritzada en la
clàusula primera pel responsable, o autoritzada expressament per escrit amb
posterioritat, incloent qualsevol comunicació a tercers, així com totes les accions
subjectes de sanció en la normativa de protecció de dades i les susceptibles de danyar el
dret de privacitat i de la intimitat dels afectats o la confidencialitat de les dades del
responsable.
En el cas que l’encarregat del tractament destinés les dades a una altra finalitat, les
comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, serà considerat
responsable del tractament, i haurà de respondre de les infraccions en que hagi
incorregut personalment d’acord les disposicions de l’article 12.4 de la LOPD.
Quarta.- Obligacions i responsabilitats de l’encarregat
L’encarregat accepta les obligacions que es deriven d’aquest contracte, i en especial les
obligacions que fan referència a l’acceptació del règim que l’article 43 de la LOPD preveu
per la responsabilitat. En concret, l’encarregat accepta tractar les dades dins l’àmbit del
present acord i conforme les seves instruccions.
En aquest sentit, l’encarregat es sotmet al règim sancionador de la LOPD establert per a
les infraccions comeses en les activitats realitzades amb les dades del responsable, així
com per l’incompliment de les clàusules del present contracte que puguin comportar
sanció per part de l‘òrgan competent.
Cinquena.- Compensació econòmica
El present contracte té caràcter gratuït, i per tant no generarà cap obligació de
remuneració diferent de la generada en la relació principal entre ambdues parts.
Sisena.- Causes de resolució del contracte
El present acord es resoldrà quan la relació principal de prestació de serveis s’extingeixi
entre ambdues parts. Així mateix, el present contracte també serà resolt en el cas que
l’encarregat incompleixi les obligacions contingudes en la normativa de protecció de
dades personals o quan realitzi alguna infracció. En aquest cas, el responsable tindrà la
capacitat de resoldre el contracte, responent l’encarregat davant dels afectats, tercers
demandants i l’Agència de Protecció de Dades competent.
Un cop finalitzada la relació contractual, l’encarregat haurà de retornar al responsable del
tractament o a l’encarregat que aquest hagués designat les dades de caràcter personal
objecte de tractament, així com qualsevol altre suport o document en que constés alguna
dada personal. En el cas que existeixi una previsió legal que exigeix la seva conservació,
es procedirà a la seva devolució, garantitzant el responsable del fitxer aquesta
conservació.
Setena.- Deure de secret
L’encarregat es compromet, tan per la seva part com per part dels seus treballadors, a
complir el deure de secret regulat en l’article 10 de la LOPD. Aquest deure de secret serà
vigent durant la prestació del servei i un cop extingit el present contracte.
Vuitena.- Exercici dels drets ARCO
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Quan els afectats de les dades de caràcter personal exerceixin els seus drets davant
l’encarregat del tractament i sol·licitin l’exercici del seu dret davant del mateix,
l’encarregat haurà de donar trasllat de la sol·licitud al responsable en el termini de 5 dies i
per un mitjà que permeti acreditar el seu enviament, per tal que el responsable resolgui
les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels
interessats.
Novena.- Submissió expressa
Per a qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o execució del contracte,
les parts es sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
L’Hospialet de Llobregat, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls

I als efectes que correspongui i com a prova de conformitat, signen el present contracte
en el lloc i data ressenyats al principi.

Pàgina 15 de 17

2017-000242

Annex econòmic:
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