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CONTRACTE PEL SERVEI DE TRANSPORT DE PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL DE LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS PER AL
SEU
DESPLAÇAMENT
A
CENTRES
SOCIALS
D’ATENCIÓ
ESPECIALITZADA, OCUPACIONALS, DE FORMACIÓ O ALTRES.
REUNITS
D’una banda, el President, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en
nom i representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, en ús
de les facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la
Junta de Govern en sessió de 13 de desembre de 2018.
D’altra banda, el senyor Raúl José López López, d’acord amb l’escriptura
pública núm. 1.878, de 24 de juliol de 2008, autoritzada davant el notari Manuel
Ignacio Castro - Gil Iglesias, actua en nom i representació de l’empresa LA
HISPANO IGUALADINA, SL, amb domicili al C/ Rafael Barrades, 29-39, de
Hospitalet de Llobregat (08908) i amb CIF núm. B27383454.
Compareix el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès, per tal de donar fe de la signatura del present contracte, en
l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a
l’atorgament del present document i,
MANIFESTEN
I.

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’11
d’octubre de 2018, va aprova l’inici i l’expedient de contractació del Servei de
transport de persones amb diversitat funcional de la comarca de l’Alt
Penedès per al seu desplaçament a centres socials d’atenció especialitzada,
ocupacionals, de formació o altres (exp. G5038-0043/2018). Igualment, va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regirà
la contractació del servei esmentat.

II. La Junta de Govern, en sessió de 13 de desembre de 2018 va aprovar
adjudicar el contracte pel Servei de transport de persones amb diversitat
funcional de la comarca de l’Alt Penedès per al seu desplaçament a centres
socials d’atenció especialitzada, ocupacionals, de formació o altres (exp.
G5038-0043/2018).
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En conseqüència, d'acord amb l'establert a l’art. 35, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, les parts contractants, procedeixen a
subscriure el present contracte administratiu, en base a les següents:
CLÀUSULES
Primer. - L’objecte del contracte és la prestació del servei de transport adaptat,
adreçat a les persones amb diversitat funcional de la comarca de l’Alt Penedès,
que durant l’any utilitzen rutes de transport escolar, però que queden sense
servei els dies de lliure elecció escolar i vacances de Nadal, Setmana Santa i
estiu, i que necessiten ser desplaçades als centres socials d’atenció
especialitzada, o a aquells altres serveis o programes que els permetin garantir
i/o afavorir la seva integració.
Garantir el dret bàsic de mobilitat d’aquestes persones és l’objectiu principal del
servei de transport adaptat, el qual consistirà a recollir-les i traslladar-les des de
les diferents parades d’origen fins a les parades de destinació, llevat causa de
força major.
La realització del servei també inclou la vigilància i l'atenció de les persones
usuàries per part d'una persona acompanyant del servei, durant l'estona que
dura el trajecte, des que les persones usuàries pugen a les parades d'origen
fins al seu destí, així com en els trajectes de tornada des de la sortida i fins a
l'arribada a les parades d'origen.
Per a l’any 2019 es tindran en compte els dies de prestació de servei següents:

*Quan es posa 0,5 significa només viatge de tornada
Aquest quadre és orientatiu. Es concretarà en funció del calendari escolar i les
necessitats del servei.
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Les rutes i els horaris a realitzar són els següents:
-

-

ANADA I TORNADA DE VACANCES D’ESTIU (inclou des de la
finalització del curs escolar fins el 31 de juliol i el mes de setembre fins
a l’inici del curs escolar.)
TORNADA DEL DARRER DIA D’ESCOLA ABANS DE LES VACANCES
DE NADAL.
TORNADA DEL DARRER DIA D’ESCOLA ABANS DE LES VACANCES
D’ESTIU.

Origen/Destí RUTA TALLERS
1
Origen /Destí
Can Coral-Torrelles
Font-rubí
Sant Martí Sarroca
La Granada
DELTA ESPIGA

Origen /Destí RUTA TALLERS
2
Origen /Destí
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Sadurní d’Anoia
Torrelavit
Sant Pere de Riudebitlles
DELTA ESPIGA

Origen /Destí RUTA TALLERS
3
Origen /Destí
Olesa de Bonesvalls
Sant Pere Molanta
DELTA ESPIGA

Can Coral (Torrelles
de Foix)
Delta Espiga
ANADA TORNADA
07:50
18:15
08:00
17:55
08:10
17:45
08:45
17:15
09:00
17:00

Sant Llorenç
d’Hortons
Delta Espiga
ANADA TORNADA
07:25
18:30
07:55
18:00
08:20
17:40
08:30
17:30
09:00
17:00

Olesa de Bonesvalls
Delta Espiga
ANADA TORNADA
08:10
17:55
08:40
17:25
09:00
17:00
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-

HORARIS DIES DE NADAL (inclou la segona setmana de les vacances
de Nadal), SETMANA SANTA (inclou la setmana de setmana Santa) i
DIES DE LLIURE ELECCIÓ
Origen /Destí RUTA TALLERS 0 Olesa de Bonesvalls
Origen /Destí
Delta Espiga
Anada
Tornada
Olesa de Bonesvalls
07:45
18:15
Sant Llorenç d’Hortons
08:20
17:40
Sant Sadurní d’Anoia
08:35
17:25
DELTA ESPIGA
09:00
17:00

Els horaris de les rutes són els que s’esmenten, amb l’EXCEPCIONALITAT
del període del mes de JULIOL el qual el servei de transport s’haurà
d’adaptar a l’HORARI INTENSIU del centre que correspon de 8:00 a 15
hores. Aquest fet implica que els horaris d’anada i tornada de les persones al
seu domicili s’hauran d’adaptar a aquest horari.

L’administració contractant es reserva el dret, en funció de les persones
usuàries existents a poder optimitzar les rutes existents.

Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:
• Al plec de clàusules administratives particulars
(veure fitxer adjunt al contracte ).
• Al plec de clàusules de prescripcions tècniques
(veure fitxer adjunt al contracte
).
• Als compromisos contrets per l’adjudicatària i concretats, entre altres
elements valorats com a judicis de valor, per les millores que aquesta ha
proposat en el procés de licitació.
• A tota la normativa descrita a la clàusula cinquena del plec de clàusules
administratives, així com per la resta de normativa legal aplicable.

Tercera.- Per a la realització del servei, l’empresa ha de disposar dels vehicles
adequats al nombre i característiques de les persones usuàries a transportar.
Els vehicles que s’assignaran seran els següents:
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Cinquena.- L’adjudicatari s’obliga a executar el servei pel preu total de
18.082,58€ + 3.797,34 € = 21.879,92 € IVA inclòs (una anualitat) amb càrrec a
l’aplicació 231.2279904 del pressupost de 2019, amb el desglossament dels
preus ofertats següents:
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•
•
•
•

Amb l’aclariment que l’IVA que es repercutirà com a partida independent,
serà aquell que legalment correspongui tant a l’inici com al llarg de la
vigència del contracte. L’IVA actual a aplicar és del 10%.
Aquests preus comprenen la totalitat de l'objecte del contracte, i porten
implícits tots els conceptes.
L'import dels serveis es pagarà segons el nombre de dies de serveis
efectius prestats i en funció del preu/dia adjudicat per cada ruta o servei.
L'import dels serveis es pagarà pels serveis efectius prestats i en funció del
preu/dia adjudicat per cada ruta i es tindran en compte els períodes de
facturació següents: període de Nadal; Període setmana santa; Període
d’estiu i setembre; última factura abans del 10 de desembre la qual inclourà
els dies lliure elecció.
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Sisena.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del
present contracte, s’ha constituït la garantia definitiva, que serà retornada de
conformitat amb el que preveu la legalitat vigent (veure fitxer adjunt al contracte
).
Setena.- Vigència del contracte
El servei s’iniciarà en data 2 de gener de 2019 i finalitzarà en data 31 de
desembre de 2019, essent possible la seva pròrroga per dos anys més. Les
pròrrogues s’acordaran per l’òrgan de contractació.
Vuitena.- Protecció de dades
Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers
relacionats amb motiu de la celebració del contracte, segons la legislació vigent
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales) i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.

L’entitat adjudicatària del contracte, per executar les prestacions derivades del
compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, tractarà la documentació, suports i
informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la
prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, es compromet a no
comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa
del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. Només
pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal
aplicar per procedir a la comunicació.
L’entitat adjudicatària del contracte es compromet a adoptar les mesures
necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les
dades personals i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l’acció
humana o del medi físic o natural. En tot cas, cal implantar mecanismes per
garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades
personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic, Verificar, avaluar i
valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives
implantades per garantir la seguretat del tractament; i seudonimitzar i xifrar les
dades personals, si escau.
De conformitat amb la Llei, les mesures de seguretat exigibles es classifiquen
en tres nivells: bàsic, mitjà i alt, i el nivell s’establirà atenen a la naturalesa de la
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informació i la categoria especial o no de les dades de caràcter personals
tractades.
L’entitat adjudicatària ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme.
L’entitat adjudicatària del contracte es compromet a facilitar a l'interessat un
mitjà senzill i gratuït per a manifestar i exercir els seus drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser
objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de
perfils), i ha de resoldre, per compte del responsable i dins del termini establert,
les sol·licituds d'exercici dels drets.
L’entitat adjudicatària del contracte s’obliga a garantir que les persones
autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i
per escrit, a respectar la confidencialitat i guardar estricte secret de tota aquella
informació a la qual tinguin accés en virtut d’aquest encàrrec, a mantenir a
disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
aquesta obligació, i a garantir la formació necessària en matèria de protecció
de dades personals de les persones autoritzades.
L’entitat adjudicatària portarà per escrit, un registre de totes les categories
d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que
contindrà: El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i
de cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del
representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de
dades. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada
responsable. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o
organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta
organització internacional, i en el cas de les transferències indicades, la
documentació de garanties adequades. Una descripció general de les mesures
tècniques i organitzatives de seguretat relatives a la seudonimització i el xifrat
de dades personals, capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la
disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament,
capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic i el procés de verificació, avaluació i
valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que
garanteixen l’eficàcia del tractament.
L’entitat adjudicatària del contracte es compromet a no subcontractar cap de
les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el
tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al
normal funcionament dels serveis de l'encarregat. Si cal subcontractar algun
tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per escrit al responsable,
amb una antelació d’un mes. El subcontractista, que també té la condició
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d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions i
les instruccions que dicti el responsable.
La rescissió, resolució o extinció de la prestació de servei contractat, i en la que
es basa aquest contracte, suposa l’obligació de l’entitat adjudicatària del
contracte de destruir o retornar al responsable del tractament les dades de
caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la
prestació.
L’entitat adjudicatària del contracte i tot el seu personal s’obliga a informar el
responsable del tractament, de les violacions de la seguretat de les dades
personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, sense dilació indeguda
i en qualsevol cas abans del termini màxim de 1 dia.
L’entitat adjudicatària del contracte i tot el seu personal s’obliga a posar a
disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions.
D’acord amb el que estableixen els articles de la legislació vigent de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, l’entitat adjudicatària del contracte es
compromet a presentar al inici i posteriorment cada màxim 3 anys, el certificat o
justificant de realització de l’Auditoria, obligatori si es tracten dades de nivell
especial.
Les dades imprescindibles pertanyents a l’àmbit de la propietat intel·lectual i
industrial, com ara dades científiques, tecnològiques, fórmules, estratègies
comercials... seran considerades com a confidencials, i per tant subjectes al
deure de sigil professional i no divulgació a tercers per part dels empleats de
l’entitat adjudicatària del contracte o els seus subcontractistes, si els hagués.
L’entitat adjudicatària del contracte s’obliga a designar un DPD - delegat de
protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al
responsable.
El responsable del tractament, s’obliga a fer una avaluació de l'impacte en la
protecció de dades personals de les operacions de tractament que ha
d’efectuar l’entitat adjudicatària del contracte
El responsable del tractament, s’obliga a vetllar, abans i durant tot el
tractament, perquè l’encarregat compleixi la Llei i Reglament de tractament de
dades de caràcter personal i a supervisar el tractament, inclosa l’execució
d’inspeccions i auditories.
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Dotzena.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a
la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la
preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest
contracte.

I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un
sol efecte.
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