Àrea de Drets Socials i Educació
Servei de Suport Administratiu
Departament de Gestió de Prestacions Socials
Informe: Proposta d’inici de licitació del servei d’allotjament per a situacions d’urgència i emergència de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

1. NECESSITATS
El present contracte té per objecte garantir la capacitat de resposta immediata de l’Àrea de Drets Socials
i Educació, a qualsevol hora els 365 dies de l’any, per a la cobertura temporal de les necessitats
d’allotjament i alimentació de la població resident en el municipi, que es genera de manera inesperada
per coneixements i/o urgències i/o emergències que, en general, desborden les vies normalitzades i
estables de resposta de Serveis Socials i/o el Centre d’Informació i Recursos per a Dones.
L’Àrea de Drets Socials i Educació està treballant per poder implementar diverses mesures que permetin
un allotjament alternatiu i estable, però mentrestant és necessari posar en marxa un programa
d’allotjament temporal en establiments residencials, per un costat per a persones o famílies en situació
de risc i/o necessitat social com a conseqüència de la pèrdua temporal de l’habitatge habitual, ja sigui per
sinistre, desallotjament (casos d’habitatges en ruïna o desnonament), conflictes familiars
(maltractaments, expulsions de la llar habitual, etc.), o la carència d’allotjament per situacions
sobrevingudes i temporals; i per l’altre, per persones sense llar en situació de risc i vulnerabilitat social.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no disposa dels mitjans especialitzats i necessaris per
executar aquest contracte.
Les situacions a atendre són els casos en els que des del servei d’atenció primària de Serveis Socials i/o
des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones, de l’Àrea de Drets Socials i Educació, es valori que
existeix una situació de desprotecció com a conseqüència de que les persones i/o famílies no tinguin
habitatge, s’ofereix als interessats un allotjament temporal amb la finalitat de donar resposta a aquesta
necessitat bàsica. D’aquesta forma es proporciona a les persones i/o famílies, que es trobin en aquesta
situació, places en centres hotelers on pernoctar. Tanmateix es proporcionarà la manutenció (esmorzar,
dinar, sopar) en el cas de que el servei d’atenció primària de Serveis Socials i/o el Centre d’Informació i
Recursos per a Dones ho consideri necessari. D’aquesta manera es pretén respondre a:
 Situacions d’urgència i/o emergència (situacions produïdes per un fet no previst degut a causes
naturals o provocades, davant de carència d’habitatge).
 Situacions en les que de forma planificada es valora que és el recurs adequat en base al
diagnòstic social inicial de la situació.

2.

DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I LA NO DIVISIÓ EN LOTS

L’objecte del contracte és la prestació d’un servei d’intermediació i gestió d’atenció i cobertura de les
necessitats d’allotjament i manutenció per donar resposta a situacions d’urgència i/o emergència social
que requereixen la pernoctació d’una persona i/o unitat familiar sense recursos, en places hoteleres
ubicades dins del municipi o properes de fàcil accés mitjançant transport públic, a executar d’acord amb
el Plec de Prescripcions Tècniques.
El CPV corresponent a l’objecte del contracte és el 63510000-7 (serveis d’agències de viatge i similars).
No existeix divisió en lots.
Per la naturalesa del contracte, on les tasques i funcions a cobrir pel contractista són molt delimitades, la
seva divisió en lots dificultaria la seva execució des del punt de vista tècnic i la faria més onerosa.
Tanmateix, la necessitat de coordinar als diferents contractistes per a diversos lots podria comportar
greument el risc de soscavar l’adequada execució del contracte, és per aquest motiu que es considera
adequat que la present licitació no es divideixi en lots.

3.

TRAMITACIÓ

La tramitació del present plec és urgent.
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La necessitat de facilitar allotjament temporal a les persones i/o unitats familiar que, per diverses
circumstàncies, han perdut el seu habitatge habitual és, sobretot arran de la situació de pandèmia
sanitària decretada pel COVID-19, una realitat no prevista a la que s’ha de donar resposta de manera
immediata.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no disposa de recursos d’allotjament temporal propis per
poder donar resposta a les necessitats en augment d’aquest serveis, el que es fa constar a efectes de
l’article 116.4.f).
4.

PROCEDIMENT

El procediment és obert harmonitzat
5.

PRESSUPOST ESTIMAT DE LICITACIÓ

El pressupost estimat de licitació del present contracte per un any és de 825.700,00€ sense IVA.
IVA 21% (173.397,00€) total: 999.397,00€
El sistema de determinació és per preus unitaris
El pressupost s’ha de determinar en preus unitaris, que fan referència als diferents components de la
prestació per resultar convenient el seu detall atenent els diferents supòsits contemplats en el contracte.
Els preus són unitaris màxims expressats en euros.

Preu màxim
Règim d'allotjament

lloguer diari
(sense IVA ni
cost gestió)

Allotjament (1
persona)
Allotjament I
esmorzar

Cost

Total Preu

màxim
de
gestió

Nº nits
previstes

màxim lloguer
diari (sense IVA
ni cost gestió)

(15%)

Total Cost
màxim de
gestió

Total preu
contracte
(sense IVA)

45,00 €

6,75 €

500

22.500,00 €

3.375,00 € 25.875,00 €

48,00 €

7,20 €

400

19.200,00 €

2.880,00 € 22.080,00 €

MP

55,00 €

8,25 €

400

22.000,00 €

3.300,00 € 25.300,00 €

PC

65,00 €

9,75 €

300

19.500,00 €

2.925,00 € 22.425,00 €

55,00 €

8,25 €

500

27.500,00 €

4.125,00 € 31.625,00 €

61,00 €

9,15 €

400

24.400,00 €

3.660,00 € 28.060,00 €

MP

75,00 € 11,25 €

400

30.000,00 €

4.500,00 € 34.500,00 €

PC

95,00 € 14,25 €

300

28.500,00 €

4.275,00 € 32.775,00 €

65,00 €

9,75 €

500

32.500,00 €

4.875,00 € 37.375,00 €

74,00 € 11,10 €

400

29.600,00 €

4.440,00 € 34.040,00 €

MP

95,00 € 14,25 €

400

38.000,00 €

5.700,00 € 43.700,00 €

PC

125,00 € 18,75 €

400

50.000,00 €

7.500,00 € 57.500,00 €

75,00 € 11,25 €

500

37.500,00 €

5.625,00 € 43.125,00 €

87,00 € 13,05 €

400

34.800,00 €

5.220,00 € 40.020,00 €

Allotjament (2
persones)
Allotjament I
esmorzar

Allotjament (3
persones)
Allotjament I
esmorzar

Allotjament (4
persones)
Allotjament I
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esmorzar
MP

115,00 € 17,25 €

400

46.000,00 €

6.900,00 € 52.900,00 €

PC

155,00 € 23,25 €

300

46.500,00 €

6.975,00 € 53.475,00 €

90,00 € 13,50 €

500

45.000,00 €

6.750,00 € 51.750,00 €

105,00 € 15,75 €

400

42.000,00 €

6.300,00 € 48.300,00 €

MP

140,00 € 21,00 €

400

56.000,00 €

8.400,00 € 64.400,00 €

PC

190,00 € 28,50 €

350

66.500,00 €

9.975,00 € 76.475,00 €

8.150,00

718.000,00 €

Allotjament (5
persones)
Allotjament I
esmorzar

1.815,00 €

TOTAL

272,25
€

107.700,00

825.700,00

El valor estimat del contracte (VEC) és de 1.816.540 €, segons el següent detall:
PRESSUPOST LICITACIÓ
825.700,00€
PRÒRROGA
825.700,00€
MODIFICACIÓ (20%)
165.140,00€
VEC
1.816.540€
6.

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

L’aplicació pressupostària és la 6900 23105 2279909.
Així mateix. s’inclou a l’expedient la valoració de la repercussió del contracte en compliment dels
principis d’estabilitat i sostenibilitat financera per tractar-se d’una despesa plurianual de conformitat amb
la D.A. 3a. LCSP.

7.

TERMINI O DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà d’un any a partir de la seva signatura.
Possibilitat de pròrroga per un any més. El contractista haurà de donar la seva conformitat a la proposta de pròrroga
del servei promotor manifestant-a de manera expressa amb una antelació de 6 mesos abans a la finalització de la
vigència inicial.

8.

MITJANS DE SOLVÈNCIA I/O CONDICIONS ESPECIALS DE SOLVÈNCIA

8.1- Econòmica i financera
Volum anual de negocis en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dintre
dels 3 últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari. Quantia
mínima requerida: 800.000,00€.
L’acreditació documental només es requerirà a l’empresa classificada en primer lloc.
8.2- Tècnica o professional
Relació de les principals obres, serveis o subministraments realitzats en els últims 3 anys que inclogui import, dates
i destinatari públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran amb la presentació d’almenys 3 certificats de bona execució. Quan el
destinatari del servei hagi estat una entitat de dret públic els certificats hauran d’estar expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents en el seu poder que acreditin la
realització de la prestació.
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Mínim de solvència: serveis similars que sumin mínim la meitat del pressupost de licitació.

9.

CRITERIS DE VALORACIÓ DEL CONTRACTE


Criteris automàtics. Màxim de 100 punts, segons el següent:

9.1 Millora econòmica ............................................... fins a 70 punts
Es valorarà la millor oferta econòmica degudament justificada. La puntuació serà el resultat d’aplicar la següent
fórmula:
Pressupost de licitació – Preu que es valora
Pressupost de licitació – Preu millor oferta

x70

Justificació: La licitadora haurà de presentar l’oferta econòmica pel pressupost total estimat, desglossat per preus
unitaris.

9.2 Atenció en llengües addicionals ........................ fins a 20 punts
Es valorà el coneixement de les llengües especificades a continuació, amb un nivell com a mínim A2 o equivalent,
segons el següent:
Anglès
5 punts
Francès
5 punts
Àrab
5 punts
Altres
5 punts
Justificació. Per poder acreditar aquest criteri, juntament amb la resta de l’oferta, la licitadora haurà de presentar
per a cadascuna de les llengües addicionals ofertades:


Declaració responsable de com a mínim un allotjament susceptible d’estar a disposició del servei objecte
d’aquest contracte, en que s’indiqui que l’establiment compta amb personal amb el nivell equivalent a l’A2
acreditat en la llengua ofertada, cal detallar establiment i nivell de coneixement de la persona adscrita al
contracte.

9.3 Reducció del temps de resposta ........................ fins a 10 punts
Es valorarà el compromís d’un millor temps de resposta respecte del mínim de resposta indicat al PPT d’obligat
compliment, ja que en la majoria de casos la necessitat d’allotjament és urgent.
Es valorarà amb 5 punts la reducció prevista a cadascun dels dos grups de persones segons la següent taula:
Nombre de persones
Fins a 10 persones
Més de 10 persones

Termini de resposta
3 hores
3 hores

Reducció de temps
1 hora
1 hora

Puntuació
5 punts
5 punts

Justificació: Declaració del licitador. La puntuació màxima serà de 10 punts en aquest criteri si existeix el
compromís de reducció del temps en ambdós supòsits.
10. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAXA ANORMAL

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes inicialment admeses i considerades
vàlides que es trobin en els següents supòsits:





Si es presenta un licitador, quan el preu ofertat sigui inferior en un 25% respecte el
pressupost de licitació.
Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior al 20% a l’altra oferta.
Si es presenten tres o més licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior en més d’un 10% a la
mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de totes les ofertes considerades vàlides.

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques (IVA exclòs) en €, no
sobre el percentatge de baixa de l’oferta.
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Servei de Suport Administratiu
Departament de Gestió de Prestacions Socials

11. GARANTIA DEFINITIVA
☒Si. Fórmula habitua (article 107 LCSP).

12. CESSIÓ DEL CONTRACTE
En el present plec no es preveu la cessió del contracte.

13. SUBCONTRACTACIÓ
☒Si. L’empresa adjudicatària podrà subcontractar amb tercers la realització de la prestació, tot complint el que
s’estableix als articles 215 i 216 LCSP. Si es subcontracta més del 50% a una mateixa empresa cal que el
subcontractiste tingui la mateixa solvència que el contractista principal, proporcional en quant a l’import
subcontractat.

14. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
☒Si. Durant els darrers temps s’ha evidenciat la tendència a l’alça de la necessitat d’allotjament urgent i temporal de
diversos sectors de la ciutadania. Al no poder establir una xifra exacta de les necessitats d’allotjament es valora
preveure un augment del 20% de les pernoctacions i els serveis complementaris, sobre el pressupost estimat de
licitació .

15. REVISIÓ DE PREUS
☒No.
16. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA
Per garantir la gestió de l’objecte del contracte de forma diligent i eficaç, l’empresa licitadora classificada en primer
lloc haurà de garantir els següents aspectes:









Garantir la cobertura del servei en un termini de tres hores.
Disposar de la necessària estructura tècnica i humana per executar eficaçment les funcions objecte del
contracte. Garantint el normal funcionament del servei, la continuïtat de la gestió i la capacitat de reacció
per trobar allotjament en el termini de tres hores.
Facilitar el seguiment i les condicions que consten a la clàusula 4 del present plec tècnic, nomenant una
persona referent de contacte disponible per a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, aquest/a
professional ha de ser del camp social.
Garantir la continuïtat del servei durant la vigència del contracte.
Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que pugui afectar el desenvolupament del contracte.
Aportar mensualment el llistat que especifiqui el nombre d’estades efectives indicant la data de sol·licitud,
codi de reserva, establiment d’estada, i tipologia del servei, adjuntant el Full d’Allotjament al Servei
derivant. l’ Àrea de Drets Socials i Educació
Aportar mensualment el llistat d’incidències.
Tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import de 600.000,00 €.

17. FORMA DE PAGAMENT
Les factures es presentaran mensualment en format electrònic a la seu electrònica municipal, a inicis del mes
següent a l’immediatament posterior del que s’hagin prestat els serveis.
L’empresa adjudicatària presentarà mensualment el nombre de serveis prestats amb el desglossament següent:
nom de la persona o titular de la unitat familiar, nombre de persones, nombre de dies d’estada, règim d’allotjament i
qualsevol altra servei addicional (bugaderia).
Tanmateix a la factura es desglossarà el cost de l’allotjament i dels àpats si fos el cas.
Les factures han de reunir tots els requisits establerts a l’article 164 de la Llei 37/1992 d’impost sobre el valor afegit
i al Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre.
18. PENALITZACIONS
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Les infraccions i sancions es descriuen al Plec de clàusules administratives particulars.

19. TERMINI DE GARANTIA
No és necessària pel tipus de contracte.

20. PROTECCIÓ DE DADES
El compliment de la normativa que regula la protecció de dades de caràcter personal és d’obligat compliment per a
l’empresa que resulti classificada en primer lloc i per tant adjudicatària del contracte, ja que suposa el tractament de
dades personals.
La normativa a la que s’ha de sotmetre en aquesta matèria és:



1.

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, “RGPD”).
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en
endavant, “LOPDGDD”).
Reial Decret-Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel que s’adopten mesures urgents per raons de seguretat
pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
Objecte de l’encàrrec del tractament i descripció del mateix

Mitjançant les presents clàusules s’habilita a l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, empresa classificada en primer
lloc i per tant contractista, per tractar per compte de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, RESPONSABLE
DEL TRACTAMENT, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei d’allotjament temporal per a
situacions d’urgència i emergència.
Les categories de dades a les quals l’encarregat del tractament tindrà accés per a l’execució del Servei són les
següents:
 DNI, NIF, Passaport, Nom i cognoms, Adreça electrònica, Telèfon, Signatura, Dades familiars, Edat i sexe.
 Nacionalitat, Lloc de naixement, Llengua materna.
 CATEGORIA ESPECIAL DE DADES QUE PER A LA SEVA UTILITZACIÓ CAL CONSULTAR
OBLIGATÒRIAMENT AMB EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET:
o Dades sobre violència de gènere.
o Dades sobre salut.
2.

Instruccions pel tractament de les dades

L’encarregat del tractament, es compromet a tractar les dades personals d’acord amb les instruccions del
responsable del tractament i a no realitzar cap altre tractament sobre les dades personals, a no aplicar o utilitzar les
dades amb una finalitat diferent de la prestació del servei, a no comunicar les dades a terceres persones ni
empreses i a no utilitzar-les amb fins propis.
Si l’encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD (Reglament UE 2016/679
de Protecció de Dades), LOPDGDD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades nacional, de la
Unió o dels estats membres, l’encarregat dels tractament n’ha d’informar immediatament al responsable del
tractament.
3. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament s’obliga a mantenir un registre, per escrit, de totes les activitats de tractament
efectuades per compte del responsable del tractament. Aquest registre ha de contenir:
 El nom i les dades de contacte de l’encarregat de tractament i del responsable del tractament i, si s’escau
del representant del responsable del tractament o de l’encarregat del tractament i, si s’escau, del Delegat
de Protecció de Dades.
 Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable del tractament.
 Si és el cas, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la
identificació de l’esmentat tercer país o organització internacional i, en el cas de les transferències
indicades en l’article 49 apartat 1 , paràgraf tercer de l’RGPD, la documentació de garanties adequades.
 Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
o La seudonimizació i el xifrat de Dades Personals.
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o
o
o

La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels
sistemes i serveis de tractament de dades personals.
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d’incident físic o tècnic.
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

L’encarregat del tractament es compromet i obliga a mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter
personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec durant la seva vigència i durant els terminis màxims
previstos en la legislació vigent que resulti d’aplicació, en funció de la tipologia d’informació de què es tracti.
Així mateix, l’encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per tractar les dades personals sota
la responsabilitat del responsable del tractament es comprometen, de forma expressa i per escrit a seguir les
instruccions del responsable del tractament, a respectar la confidencialitat de les dades personals i a complir les
mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
L’encarregat del tractament garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
L’encarregat del tractament tindrà en tot moment a disposició del responsable del tractament la documentació que
acredita el compliment de qualsevol de les obligacions anteriors, tant pel que fa a la Normativa com al contracte.
L’encarregat del tractament haurà de facilitar en el moment de recollir les dades, la informació relativa als
tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació s’ha de
consensuar amb el responsable del tractament abans d’iniciar la recollida de dades.
L’encarregat del tractament ha d’informar al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas
abans del termini màxim de 24 hores, i a través de l’adreça de correu dpd@gramenet.cat, de les violacions de la
seguretat de les dadespersonals del responsable del tractament al seu càrrec de les quals tingui coneixement,
juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
L’encarregat del tractament, donat que treballa per compte del responsable del tractament, resta obligat a aplicar les
mesures de seguretat detallades en el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
En tot cas, tant en el que respecta a tractaments de dades personals de forma automatitzada com no automatitzada,
implantarà obligatòriament 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.
 Pseudoanonimitzar i xifrar les dades personals, si s’escau.
També adoptarà totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de tractaments que duu a terme,
siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.
4.

Obligacions del responsable del tractament

Corresponent al responsable del tractament les següents obligacions:
 Lliurar a l’encarregat del tractament les dades personals objecte de tractament de conformitat amb el que
estableix el present contracte.
 Realitzar l’anàlisi de riscos que puguin derivar de l’activitat de tractament que va ser objecte de l’encàrrec i,
basant-se en aquesta anàlisi, indicar a l’encarregat de tractament les mesures tècniques i organitzatives
que haurà d’implementar per a la prestació dels serveis objecte d’encàrrec de tractament.
 Realitzar, si fos necessari, una avaluació de l’impacte en la protecció de Dades Personals (AIPD) de les
operacions de tractament a realitzar per l’encarregat del tractament.
 Realitzar les consultes prèvies a l’Agència Catalana de Protecció de Dades que corresponguin.
 Vetllar, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment de l’RGPD per part de l’encarregat del
tractament.

7



Supervisar el tractament, inclosa la realització d’inspeccions i auditories.

5.

Subcontractació

L’encarregat del tractament no podrà subcontractar cap de les prestacions que formin part de l’objecte del contracte
que comportin el tractament de dades personals, excepte prèvia autorització expressa i atorgada per escrit per part
del responsable del tractament.
6.

Drets sobre protecció de dades de les persones interessades

L’encarregat del tractament assistirà en tot moment al responsable del tractament en la resposta per l’exercici dels
diferents drets de les persones interessades al respecte de la protecció de dades personals (drets d’accés,
rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i a no ser objecte de decisions
individualitzades automatitzades).
Quan les persones afectades exerceixin els drets esmentats anteriorment davant l’encarregat del tractament, aquest
ho ha de comunicar per correu electrònic a l’adreça dpd@gramenet.cat. La comunicació s’ha de fer de forma
immediata abans de les 24 hores a comptar des de la seva recepció, conjuntament, si s’escau, amb altres
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
7.

Notificació sobre violacions de la seguretat de les dades personals

L’encarregat del tractament ha d’informar al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas
abans del termini màxim de 24 hores, i a través de l’adreça de correu dpd@gramenet.cat, de les violacions de la
seguretat de les dadespersonals del responsable del tractament al seu càrrec de les quals tingui coneixement,
juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
Correspondrà al responsable del tractament comunicar les violacions de la seguretat de les dades a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.
8.

Destí de les dades personals a la finalització del contracte

L’encarregat del tractament retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si s’escau, els
suports on constin, una vegada complerta la prestació. La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i
l’esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l’encarregat del tractament.
No obstant això, el responsable del tractament es reserva la potestat de decidir com s’haurà de procedir amb les
dades personals emmagatzemades dels tractaments realitzats per l’encarregat del tractament amb motiu de la
prestació del servei.
L’encarregat del tractament podrà conservar una còpia de les dades degudament bloquejades mentre es puguin
derivar responsabilitats per l’execució del contracte.
21. SERVEI GESTOR I TÈCNICS MUNICIPALS RESPONSABLES
Responsable
Del contracte
Núria Llauradó
De la partida

Càrrec
Cap de Servei
d’Atenció a la
Infància i les
Famílies

e-mail

Telèfon

llauradoan@gramenet.cat

934624000

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura

José Antonio Nieves Alarcón
Cap del servei de Suport Administratiu



F: Quantitats màximes anuals estimatives que es demanaran.

Àrea de Drets Socials i Educació
Servei de Suport Administratiu
Departament de Gestió de Prestacions Socials

ANNEX 1: Relació de preus per ofertar
SERVEI D’ALLOTJAMENT PER A SITUACIONS D’URGÈNCIA I EMERGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
PRESSUPOST PER A CONTRACTE LICITACIÓ 2021-2022

DADES LICITADOR:

Relació de SERVEIS per ofertar
PREU MÀXIM
LLOGUER DIARI
(Sense IVA ni cost
de gestió)

A) DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Allotjament (1 persona)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (2 persones)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (3 persones)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (4 persones)

1

Cost de
gestió
(%)

NÚMERO DE
NITS
PREVISTES

TOTAL PREU
MÀXIM OFERTAT
LLOGUER*NÚM.
PERNOCTACIONS
+ COST DE GESTIÓ
(Sense IVA)

Allotjament I esmorzar
MP
PC
Allotjament (5 persones)
Allotjament I esmorzar
MP
PC
TOTALS

RESUM OFERTA ECONÒMICA:


Pressupost TOTAL (IVA exclòs):



Pressupost TOTAL (IVA inclòs):

