CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA

DOCUMENT DESCRIPTIU DE L’ENCÀRREC DE SERVEIS AMB CONCRECIÓ DE CONDICIONS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ DEL CTESC PER A L’ANY 2022 SEGONS L’ACORD MARC
(CCS 2019 2)
Les següents clàusules regeixen el contracte, en procediment derivat de l’acord marc, d’una
empresa homologada en l’Acord Marc dels serveis de prevenció de riscos laborals aliens,
de la Comissió central de subministraments del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a la realització dels serveis de les especialitats preventives de Seguretat en el treball, d’Higiene industrial, d’Ergonomia i Psicosociologia aplicada i de Medicina
del treball.

1.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la cobertura dels serveis de les especialitats abans descrites per
al personal del CTESC, per part d’una de les empreses que van resultar adjudicatàries en
l’expedient de l’Acord Marc, que va resoldre la Comissió Central de Subministraments (CCS
2019 2).
La planificació de les activitats preventives en matèria de salut s’hauran de desenvolupar
d’acord a la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre), el Reglament del serveis de prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener).

2.

Contingut de l’encàrrec de serveis de les disciplines tècniques (seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia
aplicada)

El Servei de prevenció aliè haurà de proporcionar l’assessorament i el recolzament que es
precisi en funció dels tipus de risc i en referència a:
 El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva.
 L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i salut de les persones
treballadores
 La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives adequades i la
vigilància de la seva eficàcia.
 La informació i la formació de les persones treballadores.
 La prestació dels primers auxilis i plans d’emergència.
 La vigilància de la salut de les persones treballadores.
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I, en qualsevol cas, en el compromís del Servei de prevenció aliè s’haurà de revisar l’avaluació de riscos en els casos exigits per l’ordenament jurídic, en particular, en ocasió dels
danys per a la salut de les persones treballadores que s’hagin produït.
Les activitats a desenvolupar són les relacionades amb les disciplines de:
 Seguretat en el treball
 Higiene industrial
 Ergonomia i psicosociologia aplicada
 Medicina del treball
 Reconeixements mèdics
En el cas de treball interdisciplinari, el Servei de prevenció aliè ha de garantir i vetllar per la
col·laboració entre les persones professionals de les diverses disciplines.
La prestació del servei tindrà una afectació de 26 persones de la plantilla del CTESC amb
seu a Barcelona.
2.1.

Contractació de l’especialitat de Seguretat en el Treball

El Servei de prevenció aliè haurà d’identificar, avaluar i proposar les mesures correctores
que siguin procedents, considerant tots els riscos d’aquesta naturalesa existent, incloent els
originats per les condicions de les màquines, equips i instal·lacions, i la verificació del seu
manteniment adequat, sense perjudici de les actuacions de certificació i inspecció establertes per la normativa de seguretat industrial, així com els derivats de les condicions generals
dels llocs de treball, locals i les instal·lacions de servei i protecció.
En particular, s’han d’incloure totes les activitats preventives, destinades a evitar la materialització dels accidents laborals relacionats amb:
 La seguretat estructural.
 Les instal·lacions elèctriques.
 La protecció contra incendis, que inclou actuacions com:
 Elaboració, actualització, implantació, control i manteniment de plans d’emergència i/o
d’autoprotecció.
 Formació tècnica al personal integrant dels equips de primers auxilis, els de primera i
segona intervenció així com el personal encarregat de l’evacuació.
 Informació al personal sobre el pla d’emergència establert.
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 Realització de simulacres (periodicitat mínima anual)
 Valoració del simulacre i del pla d’emergència, anàlisi dels resultats i propostes de modificació i millora.
 Les substàncies i els preparats químics, com poden ser: adequació del magatzematge,
transport, manipulació, etiquetatge dels productes, actuacions especials o d’emergència, etc.
 La maquinària i els equips de treball.
 El disseny de qualsevol instal·lació preventiva, així com de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquesta disciplina preventiva.
2.2.

Contractació de l’especialitat d’Higiene industrial

El Servei de prevenció aliè haurà d’identificar, avaluar i proposar les mesures correctores
que siguin procedents, considerant tots els riscos existents. Haurà de valorar la necessitat
de realitzar mesuraments.
En particular, s’han d’incloure les activitats destinades a evitar l’emissió de concentracions
ambientals de contaminants que puguin generar malestar i/o malalties relacionades amb
els llocs de treball.
Concretament:
 Detectar, avaluar i proposar mesures correctores/preventives per tal d’eliminar o com a
mínim controlar la possible presència d’agents químics (en qualsevol de les seves formes o estat, tant si és un risc inherent a la pròpia tasca com si es tracta d’un risc circumstancial).
 Detectar, avaluar i proposar mesures correctores/preventives per tal d’eliminar o com a
mínim controlar la possible presència d’agents biològics (tant si és un risc inherent a la
pròpia tasca com si es tracta d’un risc circumstancial).
 Detectar, avaluar i proposar mesures correctores/preventives per tal d’eliminar o com a
mínim controlar la presència i el confort envers els agents físics: soroll, vibracions, ambient tèrmic, il·luminació, radiacions ionitzants i no ionitzants, (tant si és un risc inherent
a la pròpia tasca com si es tracta d’un risc circumstancial).
 Proposar les mesures de prevenció d’aplicació a nivell ambiental, personal i organitzatiu.
 Assessorar en matèria de proteccions individuals: adequació, formació del personal en
el seu ús, manteniment i conservació, etc.
 Controlar altres agents, així com qualsevol altra activitat de naturalesa similar i relacionada amb aquesta disciplina (d’acord amb el que estableix la legislació vigent).
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2.3.

Contractació de l’especialitat d’Ergonomia i Psicosociologia aplicada

El Servei de prevenció aliè haurà d’identificar, avaluar i proposar les mesures correctores
que siguin procedents considerant tots els riscos d’aquesta naturalesa existents.
En particular, s’hauran d’incloure les activitats relacionades amb l’adaptació de les condicions dels llocs de treball d’acord amb les característiques de les persones que els ocupen,
a fi d’assolir una situació de confort físic i psíquic i evitar danys en la salut física i mental de
les persones treballadores.
En aquest sentit s’hauran de preveure les següents actuacions:
 Proposar el disseny i millora de les tasques o llocs de treball.
 Valorar les condicions de confort ambiental (tèrmic, sonor, lumínic...)
 Detectar, avaluar i proposar mesures correctores/preventives per tal d’eliminar o com a
mínim controlar la possible càrrega física en el treball (tant si és un risc inherent a la
pròpia tasca com si es tracta d’un risc circumstancial).
 Detectar, valorar i proposar mesures correctores/preventives per tal d’eliminar o com a
mínim controlar la possible càrrega mental del treball: valoracions psicosocials, estrès,
mobbing, burn out, etc, (tant si és un risc inherent a la pròpia tasca com si es tracta d’un
risc circumstancial).
 Valorar els casos de treballs repetitius i monòtons.
 Proposar i establir mesures de prevenció per aplicar a nivell general, personal i d’organització.
 Altres activitats de naturalesa similar.
I, en qualsevol cas, el Servei de prevenció aliè haurà de revisar l’avaluació de riscos en els
casos exigits per l’ordenament jurídic, en particular, en ocasió dels danys per a la salut de
les persones treballadores que s’hagin produït.

3.

Contractació de l’especialitat de Medicina del treball

El Servei de prevenció aliè haurà de planificar i realitzar les activitats de vigilància individual
de la salut de les persones treballadores amb relació als riscos dels llocs de treball, a més
de realitzar el control dels accidents de treball i les malalties professionals. També haurà de
desenvolupar les activitats i actuacions adients per a l’anàlisi i l’avaluació dels riscos col·lectius, amb criteris epidemiològics.
El Servei de prevenció aliè haurà d’assessorar al CTESC i a les persones treballadores en
relació amb la determinació dels llocs de treball, que d’acord amb l’article 22.1 de la Llei
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31/1995 de PRL s’ha d’excepcionar la voluntarietat de la vigilància de la salut o la determinació d’aptitud.
Quan calgui i s’hagi determinat oportunament, el Servei de prevenció aliè haurà de desenvolupar activitats per determinar l’aptitud de les persones treballadores per al lloc de treball
d’acord amb les funcions essencials (tasques imprescindibles i que no poden ser adaptades
o modificades), tot proposant, si cal, les adaptacions raonables de les condicions de treball
i pronunciant-se també sobre la necessitats d’introduir o millorar les mesures de protecció i
prevenció. Aquestes activitats han d’estar planificades de forma complementària a les activitats de vigilància de la salut, hi estiguin o no directament relacionades.
Alhora caldrà que desenvolupi les activitats necessàries per tal de determinar els llocs de
treball sense risc per a l’embaràs. Així mateix, ha d’estudiar i valorar, especialment, els
riscos que puguin afectar les persones treballadores embarassades o treballadores que han
acabat d’infantar, i proposar les mesures preventives adequades.
El Servei de prevenció aliè es farà càrrec de:
1. Reconeixements mèdics
2. Control d’accidents de treball i malalties professionals
3. Activitats formatives i informatives de promoció de la salut
4. Campanyes preventives de vacunació
3.1.

Reconeixements mèdics

Entre les activitats de vigilància de la salut de les persones treballadores amb relació als
riscos dels llocs de treball caldrà incloure els reconeixements mèdics següents:
1. Exàmens de salut periòdics específics, en funció dels riscos als quals està exposat el
personal.
2. Exàmens de salut inicials posteriors a la incorporació del treballador/ora al seu lloc de
treball.
3. Exàmens de salut, posteriors a l’assignació de noves tasques que impliquin nous riscos.
4. Exàmens de salut, després d’una absència prolongada per motius de salut, per tal de
descartar possibles orígens professionals.
5. Exàmens de salut després d’una sol·licitud d’adaptació funcional i/o canvi de lloc de
treball per motius de salut i posteriors controls anuals segons l’article 15.5 del VI Conveni
col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya
i el punt 12 de III Acord General sobre les condicions de treball del personal de la Generalitat de Catalunya.
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La vigilància de la salut estarà sotmesa a protocols específics, segons els factors de risc a
què està exposat el treballador/ora, i es desenvoluparan amb la periodicitat i contingut que
determinin la normativa i l’Administració, així com la duració mínima d’atenció per treballador/ora.
Els exàmens de salut periòdics específics del personal s’hauran de fer sempre que sigui
possible en el centre de treball i, si no fos factible, en les instal·lacions que l’empresa adjudicatària tingui més properes al centre de treball o al domicili del/de la treballador/a.
Els centres mèdics a on es derivi als/les treballadors/es per a la realització dels exàmens
de salut han de tenir unes instal·lacions adequades per a la realització de la vigilància de la
salut (sala de recepció, àrees d’exploració, etc.).
Addicionalment als protocols específics que li correspongui a cada treballador/ora pel lloc
de treball que desenvolupa, s’haurà de contemplar l’ampliació de les proves següents:
 Electrocardiograma (ECG) a tot el personal que tingui més de quaranta-cinc anys.
 PSA “Antigen Prostàtic Específic” a tot el personal que tingui més de quaranta-cinc anys.
 Siderèmia/ferro a totes les treballadores en edat fèrtil.
 Ampliar estudi lipídic en cas de colesterol total alterat (HDL i LDL).
En els informes resultants dels reconeixements mèdics caldrà garantir el compliment dels
següents requisits:
 Informe a les persones treballadores.
 El personal ha de rebre l’informe mèdic dels resultats del seu examen de salut el qual
serà lliurat personalment pel metge o l’infermer dels serveis mèdics assistencials, o bé
enviats per correu al centre de treball, en un termini màxim no superior a les 3 setmanes
posteriors a la data de realització de l’examen mèdic.
 El personal sanitari del Servei de prevenció aliè informarà directament dels resultats del
seu examen de salut, sempre que es trobi indicada la necessitat d’aplicació de pautes,
recomanacions per la persona i/o es detectin possibles problemes de salut.
 Informes a l’empresa:
 En el termini de 3 setmanes des de la formalització del contracte es presentarà una
planificació o pla de treball, indicant els centres on es realitzaran els exàmens de salut
periòdics específics, amb les dates de realització, lloc i centres de realització (unitat mòbil, centre, unitat bàsica, etc.). Periòdicament es revisarà aquesta planificació, amb el
coordinador/a del contracte que designi l’empresa adjudicatària, per si escau, introduir
els canvis necessaris per portar a terme la vigilància de la salut.
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 El CTESC rebrà un informe general dels resultats dels exàmens de salut que inclogui
les recomanacions sobre les mesures o actuacions preventives que caldria adoptar, i la
seva relació causa - efecte, així com llistat de restriccions personals i laborals.
 Memòria completa de resultats de l’activitat preventiva, tenint en compte la perspectiva
de gènere. La data de lliurament ha de ser abans del 31 de desembre 2022.
3.2.

Control d’accidents de treball i malalties professionals

En relació amb el control d’accidents de treball i de malalties professionals el Servei de
prevenció aliè haurà de:
 Col·laborar amb el CTESC, per tal d’investigar i analitzar la possible relació entre l’exposició als riscs professionals i els perjudicis per la salut, i proposar mesures destinades
a millorar les condicions de treball.
 En aquesta línia, el personal sanitari haurà de lliurar al CTESC un llistat on constin els
diagnòstics de les malalties professionals detectades i en relació amb els accidents de
treball participar en la investigació i fer un seguiment de la baixa.
3.3.

Activitats formatives i informatives de promoció de la salut

Les activitats formatives i informatives de promoció de la salut hauran:
 D’oferir formació/informació al personal en matèria de promoció de la salut.
 De promoure campanyes de promoció de la salut, ja sigui mitjançant visites individualitzades i/o oferint xerrades específiques d’acord amb les necessitats que el CTESC li
assenyali. A tal fi, el Servei de prevenció aliè haurà, si escau, de:
 Planificar i coordinar, si escau, les visites individualitzades.
 Elaborar o posar a disposició de la plantilla documentació divulgativa sobre temes de
salut que el CTESC farà arribar als treballadors/es mitjançant eines digitals (intranet), i
altres formats de difusió.
 Realitzar xerrades informatives o documents divulgatius sobre qualsevol problemàtica
de la salut de les persones treballadores que pugui aparèixer durant la duració del contracte.
Les activitats formatives i informatives hauran de tenir registre nominal d’assistència amb la
signatura de cada alumne/a; aquest registre s’ha de lliurar al CTESC. Un cop finalitzat el
curs el contractista ha d’expedir el certificat corresponent a cada persona que ha realitzat
el curs i també un certificat general on quedi constància de les dades del curs (data, hora,
lloc, nom del professor i programa) i de tot el personal que hi ha assistit, destinat al registre
centralitzat de formació del CTESC.
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L’entitat haurà de efectuar, quan sigui requerida pel CTESC, manuals de Prevenció, pràctiques saludables o qualsevol altre contingut que determini l’administració, atenent als resultats epidemiològics dels col·lectius.

4.

Obligacions del Servei de prevenció aliè.
Es reconeixen les següents obligacions del Servei de prevenció aliè:

 Obligació de realitzar, amb la periodicitat que requereixin els riscos existents, l’activitat
de seguiment i valoració de la implantació de les activitats preventives derivades de
l’avaluació.
 Obligació d’efectuar en la memòria anual de les seves activitats en el CTESC, la valoració de l’efectivitat de la integració de riscos laborals en el sistema general de l’organisme a través de la implantació i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals en
relació amb les activitats preventives concertades.
 Realitzar una planificació anual de treball dins de les disciplines i/o activitats contractades d’acord amb les necessitats detectades i establertes pel departament.
 L’assessorament a les persones treballadores, a les persones que les representen i als
òrgans de representació especialitzada, en els termes establerts en la normativa aplicable.
 L’assessorament, a petició del CTESC, sobre:
 Els aspectes relatius a l’àmbit d’aplicació del contracte.
 En el cas d’accident de treball o d’altres danys a la salut derivats del treball per tal
de poder realitzar la corresponent investigació, actualitzant si és necessari l’avaluació de riscos d’acord amb la legislació vigent. Per aquest supòsit es personarà, si cal
en el lloc dels fets.
 Per a la realització d’estudis específics, què es requereixin per a l’avaluació de riscos
dels llocs de treball, i que estiguin dins l’àmbit aplicació de la disciplina concertada
hauran de ser realitzats pel Servei de prevenció aliè inclosos en l’àmbit del contracte
i, en cap cas podrà generar contractació complementaria si per a la realització
d’aquest es requereix instrumental de lectura directa inclòs a l’ordre TIN/2504/10.
 Per a la realització de les avaluacions de riscos psicosocials. Per aquest fi s’haurà
d’utilitzar una metodologia de la que es conegui de forma contrastada l’acreditació,
la fiabilitat i la validesa. En aquest sentit, com a mínim, el Servei de prevenció aliè ha
d’estar en disposició d’aplicar qualsevol metodologia que compleixi aquests requisits,
i molt especialment la metodologia CoPsoQ PSQCAT v2
 Les activitats preventives concretes que siguin legalment exigibles.
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CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA

 El Servei de prevenció aliè assignarà un coordinador/a tècnic/a (amb formació de nivell
superior) com a persona de contacte amb el CTESC, que serà l’encarregat de coordinar
les actuacions de les diferents disciplines o activitats objecte de contracte.
 La impartició d’activitats informatives i formatives d’acord amb les avaluacions de riscos
laborals.
 El Servei de prevenció aliè proporcionarà els documents conseqüència de les seves
actuacions i les dades que el CTESC sol·liciti, tant en suport paper com informàtic.
 A demanda del CTESC, lliurarà tota la informació i participarà en la investigació i estudi
dels accidents de treball i malalties laborals a fi de proposar mesures preventives eficaces per evitar reincidències.
 Les persones responsables o personal tècnic en qui delegui el CTESC podran participar
en els treballs de camp que els tècnics del Servei de prevenció aliè efectuïn.

5.

Temps de resposta

S’entén per temps de resposta el temps que triga l’empresa en posar-se a disposició del
CTESC per iniciar la prestació del servei.
El temps de resposta a la sol·licitud d’actuació no serà superior a les 36 hores següents a
la comunicació realitzada, llevat dels casos en què el departament o entitat contractant consideri necessari reduir aquest termini (casos especials i situacions de risc greu i imminent).
El temps d’execució d’una actuació preventiva amb la presentació dels resultats i propostes
d’actuació no podrà excedir en cap cas els 30 dies naturals comptats a partir de la presa de
dades necessàries per al seu desenvolupament, llevat dels casos en que el departament o
entitat contractant consideri necessari reduir aquest termini (casos especials i situacions de
risc greu i imminent).
El Servei de prevenció aliè s’adaptarà per l’execució de les actuacions preventives a les
necessitats horàries que s’estableixin en cada cas.

6.

Valor estimat del contracte

El valor màxim del contracte és de 2.677,61 euros.-€ (dos mil sis-cents setanta-set euros i
seixanta-un cèntims), el qual inclou el pressupost base de licitació.
El valor estimat del contracte és de 5.355,22 euros.-€ (cinc mil tres-cents cinquanta-cinc
euros i vint-i-dos cèntims), el qual inclou el pressupost base de licitació i un pròrroga per un
període d’un any.
Es pot produir una modificació del 20% del preu inicial, en els supòsits següents:
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 L’atribució al CTESC de nous mitjans o la reducció dels existents com a conseqüència de processos d’estructuració o reestructuració del CTESC que motivin canvis en
la demanda de les unitats.
 Quan les necessitats reals del servei fossin superiors a les estimades inicialment,
(disposició addicional trenta-tresena de la LCSP).
Aquesta quantia no compromet el pressupost final de despesa a favor de l’adjudicatari sinó
que aquesta serà la que resulti del nombre exacte de les persones treballadores afectades
per les diferents disciplines i per la realització dels reconeixements mèdics.
D’acord amb l’article 88.1 del TRLCSP, tots els preus o valors s’expressen sense l’IVA que
pugui correspondre, que es considera partida independent.
El valor màxim del contracte és desglossa a continuació en relació amb els següents conceptes:
 26 treballadors/ores x 3 disciplines (Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada) x 6,30 euros x 1,65 (codi CNAE-2009 84- Administració
pública i Defensa: Seguretat Social obligatòria n.c.o.p., segons tarifes previstes en l’art
1.2 del Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenció
de Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat, d’acord
amb el llistat de tarifes de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat) = 810,81 euros, impostos exclosos.
 26 treballadors/ores x 1 disciplina Medicina en el treball * 16,80 euros =436,80 euros,
impostos exclosos
 26 treballadors/ores x 55 euros cada reconeixement mèdic = 1.430,00 euros, exempt
d’IVA. GENERIC

7.

Durada del contracte

El contracte s’estableix de l’1 de gener de 2022 o des de la data de la signatura, si fos
posterior, fins el 31 de desembre de 2022, no obstant els lliuraments dels resultats de les
tasques desenvolupades estaran subjectes a terminis d’execució parcial.
Aquesta durada inicial es pot prorrogar per un màxim d’una anualitat, és a dir, fins el
31/12/2023.

8.

Criteris de valoració

La selecció de l’adjudicatari es farà mitjançant la valoració de les ofertes presentades,
d’acord amb els criteris de valoració i les puntuacions establertes en el punt 1.3 a) i b) de
l’Annex núm. 12 del Plec de Clàusules Administratives de l’Acord marc dels serveis de prevenció de riscos laborals aliens (CCS 2019 2):
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a. En el cas d’encàrrec de qualsevol de les disciplines tècniques (Seguretat en el
treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada) o de la disciplina de Medicina del Treball (exclosos els reconeixements mèdics)
L’oferta presentada per les empreses licitadores es valorarà d’acord amb els criteris d’adjudicació següents:
1. Preu: puntuació fins a 60 punts.
2. Temps de dedicació: puntuació fins a 40 punts.
Les empreses licitadores hauran de millorar les seves respectives ofertes adjudicades en
l’Acord marc pels serveis de prevenció de riscos laborals aliens (CCS 2019 2).
Per valorar l’oferta econòmica i el temps de dedicació s’utilitzaran les fórmules recollides
per a aquests criteris en l’Acord marc:
1. Preu: puntuació fins a 60 punts.
La màxima puntuació s’atorgarà a l’oferta que ofereixi el multiplicador més baix.
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

On Pi és la puntuació que obté l’empresa, Oi és l’import de l’oferta de l’empresa, Om és
l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), PL és el pressupost de licitació (6,30 euros per
disciplina tècnica-treballador-any o 16,80 euros per disciplina de medicina del treball-treballador-any) i P són els punts del criteri (60 punts).
En aquest sentit, les empreses hauran d’emplenar per les disciplines tècniques (Seguretat
en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada) l’apartat 1.a) de l’Annex 2, model de proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, i per la disciplina de medicina del treball l’apartat 1.b) de l’Annex 2, model de proposició
relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
2. Temps de dedicació: puntuació fins a 40 punts.
La màxima puntuació s’atorgarà a l’oferta que ofereixi el multiplicador més alt (per la disciplina de Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada) i
el percentatge de millora del temps més alt (per la disciplina de Medicina del Treball).
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:
puntuació màxima* (oferta que es valora / millor oferta)
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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En aquest sentit, les empreses hauran d’emplenar per les disciplines tècniques (Seguretat
en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada) els apartats 2.a), 2.b),
2.c) de l’Annex 2, i per la disciplina de Medicina del Treball l’apartat 2.d) de l’Annex 2, model
de proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
b. En el cas del servei de reconeixements mèdics es valorarà en base al criteri
d’adjudicació: preu.
Per valorar l’oferta econòmica s’utilitzarà la fórmula recollida per aquest criteri en el punt
1.3.b) de l’Annex núm. 12 del Plec de Clàusules Administratives de l’Acord marc dels serveis de prevenció de riscos laborals aliens (CCS 2019 2):

La màxima puntuació s’atorgarà a l’oferta que ofereixi l’import més baix.
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:
 On Pi és la puntuació que obté l’empresa, Oi és l’import de l’oferta de l’empresa, Om és
l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), PL és el pressupost de licitació (55 euros
per reconeixement mèdic) i P són els punts del criteri (100 punts).
 En aquest sentit, les empreses hauran d’emplenar l’apartat 1.c) de l’Annex 2, model de
proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
En tot cas l’oferta econòmica no serà superior a 55,00 euros (exempt d’IVA) per reconeixement mèdic.

9.

Ofertes anormalment baixes

a. En el cas d’encàrrecs de serveis amb més d’un criteri d’adjudicació:
Els criteris objectius en funció dels quals podrà ser considerada una oferta com a desproporcionada o amb valors anormals, derivaran de la relació entre les magnituds obtingudes
de les variables següents que es calcularan en relació als criteris d’adjudicació que no són
preu:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut, és a dir,
sense tenir en compte el signe més o menys.
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Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l’article 149.4 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti
de la suma de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu)
estigui també per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques presentades per
les empreses licitadores en més de 15 unitats percentuals.
No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana
s’ha d’excloure l’oferta econòmica (preu) que sigui d’una quantia més elevada quan sigui
superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana.
De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes
econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas,
si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre
les tres ofertes de menor quantia.
b. En el cas d’encàrrecs de serveis amb un únic criteri d’adjudicació (preu) -servei
de reconeixements mèdics-:
Als efectes de l’article 149.4 de la LCSP, es consideraran desproporcionades o amb valors
anormals les ofertes que estiguin en els casos següents:
1. Quan hi concorrin tres empreses licitadores: les que el preu sigui inferior en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica del preu de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta econòmica (preu) que sigui
d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 15 unitats percentuals a la
mitjana. En qualsevol cas, es consideraran desproporcionades les que la seva oferta
econòmica (preu) sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 40 unitats percentuals.
2. Quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més: les que el preu sigui inferior en
més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica del preu de les ofertes presentades.
No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb
les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes
és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

10. Adjudicació
S’adjudicarà l’encàrrec de serveis al licitador que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb l’article 145 de la LCSP, valorada segons els criteris establerts en l’apartat 8
d’aquest contracte. En cas que l’encàrrec consisteixi en la prestació de més d’un servei, es
podrà adjudicar a l’empresa que ofereixi l’oferta econòmicament més avantatjosa per al
conjunt dels serveis sol·licitats o de manera individual.
L’adjudicació del contracte es realitzarà a una única empresa per a la prestació de tots els
serveis descrits a la clàusula 2 del present document.
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11. Empreses a convidar
D’acord amb el disposat a la clàusula trenta-setena del Plec de Clàusules Administratives
Particulars de l’Acord marc dels serveis de prevenció de riscos laborals aliens (CCS 2019
2), per als serveis amb valor estimat inferior a 221.000 euros, IVA exclòs, s’haurà de convidar a un mínim de 3 empreses adjudicatàries de l’Acord marc.

12. Presentació de les ofertes
Els licitadors hauran d’enviar, en el termini indicat en les invitacions, la seva oferta d’acord
amb les especificitats establertes al present encàrrec de serveis.

13. Subcontractació d’altres entitats
En el cas suposat que el Servei de prevenció aliè subcontracti per a la utilització de diferents
equips i/o instal·lacions necessàries per dur a terme les tasques preventives concertades,
d’acord amb la legislació vigent, n’haurà d’informar al departament, concretament, haurà de
fer constar:
 Relació d’activitats subcontractades
 Relació de les empreses i/o de les entitats subcontractades especificant: nom, raó social, adreça i àmbit d’actuació.

14. Confidencialitat de les dades
L’entitat adjudicatària del Servei de prevenció aliè garantirà, en tot moment, el dret a la
intimitat i a la dignitat de les persones treballadores i a la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut, tal com estableix l’article 22 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per la qual cosa s’arbitraran mecanismes que garanteixin la transferència de dades entre el personal mèdic de diferents entitats
de serveis de prevenció aliens o en altres comunicacions vinculades a les activitats de medicina de treball.

15. Formalització del compliment de la LOPD en la prestació amb accés a dades de caràcter personal
L’empresa contractista adjudicatària i els seus treballadors i treballadores estan obligats al
compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la normativa de desenvolupament,
en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i al
que estableix el 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. Per tant, haurà de custodiar la documentació o materials que se li faci entrega,
no podrà proporcionar a tercer ni utilitzar per a finalitats diferents a les especificades en

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Doc.original signat per:
Toni Mora Núñez 24/11/2021

Pàgina 14

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0AQ5PI6CDM4ZE47PUGAOOHI956VO7Y27*
0AQ5PI6CDM4ZE47PUGAOOHI956VO7Y27

Data creació còpia:
24/11/2021 13:16:02
Data caducitat còpia:
24/11/2024 00:00:00
Pàgina 14 de 23

CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA

aquest plec de clàusules les dades a les quals hagi pogut tenir accés en motiu a la realització de les tasques derivades del present contracte, essent responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’incompliment d’aquestes obligacions.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no
podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit
de l’execució directa del contracte. Aquesta prohibició s’aplicarà també a la resta del personal de l’entitat que tingui o pugui tenir accés a les dades.
L’entitat adjudicatària tractarà les dades d’acord amb les instruccions del CTESC i en cap
cas les aplicarà ni utilitzarà amb una finalitat diferent a les funcions assignades, ni les comunicarà ni cedirà, ni tan sols per a la seva conservació, a qualsevol tercer aliè al contracte,
llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer o tractament, en els
supòsits admissibles legalment. S’entendrà per subministrament qualsevol revelació d’informació, encara que sigui per negligència, que permeti a tercers conèixer, totalment o parcial, la informació referida.
En cas que l’entitat adjudicatària, com a encarregat del tractament, destini les dades a una
altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions indicades, serà considerada també responsable del tractament i haurà de respondre personalment de les infraccions en què hagi incorregut.
Durant la vigència del contracte formalitzat entre les parts l’entitat adjudicatària del contracte
es compromet a adoptar totes les mesures de seguretat necessàries d’índole tècnica i organitzativa i donar-los un compliment efectiu per garantir la seguretat, la confidencialitat i la
integritat de les dades de caràcter personal, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tant si provenen de la manipulació humana com del medi físic
o natural.
Així mateix, l’empresa contractista i el seu personal es comprometen a informar immediatament al CTESC davant qualsevol sospita o incidència que pugui posar o posat en perill la
informació que tracta en el seu nom i a esborrar qualsevol fitxer temporal que hagi calgut
generar en el desenvolupament de les seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual
va ésser creat
Un cop finalitzada la vigència del contracte formalitzat entre les parts, l’entitat adjudicatària
retornarà de forma immediata a la totalitat de les dades de caràcter personal i els suports
en els quals constin les dades obtingudes com a conseqüència de la prestació del servei,
sense poder conservar-ne cap còpia, tret del supòsit recollit en l’article 22 del RLOPD.
Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat de
les dades cedides al CTESC caldrà fer la petició, acompanyant el DNI o qualsevol altre
document que acrediti la seva identitat:
 Per correu postal a la seu del CTESC(Diputació, 284, 08009 Barcelona)
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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 Per correu electrònic a protecciódadesctesc@gencat.cat
Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades per a finalitats
de gestió i tramitació dels expedients de contractació es pot accedir a la pàgina web del
CTESC.

16. Pagament
El pagament del preu serà trimestral, prèvia confirmació de la factura corresponent, i degudament conformada pel responsable del contracte, que és l’òrgan que farà la supervisió i
seguiment de l’objecte d’aquesta contractació.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
que estableix l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han
de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i la signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e-FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les dades identificatives de
l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, de l’òrgan de
contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer constar en les factures
corresponents, són les que s’estableixen a continuació: Les factures per a poder ser registrades han d’incloure les dades següents:
Número de l’expedient: CTESC-2022-25
NIF del CTESC: Q0801141C
Identificació d’òrgans en la factura: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
Els codis DIR3:
Unitat Tramitadora: A09018961
Òrgan Gestor: A09018961
Oficina Comptable: A09018961
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Per donar compliment a la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del
Registre Comptable de Factures al Sector Públic i a l’Acord de Govern 151/2014, d’11 de
novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, la facturació s’haurà de trametre en format electrònic i enviar-se a través de la plataforma eFACT.
Aquesta emissió serà de caràcter obligatori per a les Societats Anònimes, les Societats de
Responsabilitat Limitada i les Unions Temporals d’Empreses quan la factura sigui superior
a 5.000 euros.

17. Transparència i compliment dels principis ètics de la contractació
D’acord amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, el contractista es compromet a facilitar la informació que
sigui necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei esmentada.
Per tal de donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’empresa contractista ha d’adequar la
seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que s’estableixen a continuació:
1. Els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la
corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2. En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les
obligacions següents:
a. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o
social.
d. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
e. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i 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.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals
tingués coneixement.
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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g. No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
i. 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.
j. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per part
dels contractistes, serà causa, de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació
de complir-les.
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ANNEX 1
Model de declaració responsable de la vigència i compliment dels referits requisits, respecte
dels quals es van acreditar en el moment de la licitació de l’Acord marc

El/la

Sr./Sra.

.......................................................................................

amb

residència

a

.................................................................., al carrer .................................................................
Número ............, i amb NIF.................., (en el seu cas, en representació de l’empresa .................,
en qualitat de ............) que es presenta al present contracte queda assabentat/ada de les condicions
i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària de l’encàrrec de serveis del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya per a la prestació del “servei de prevenció aliè” per
al desenvolupament de les activitats relacionades amb les disciplines de Seguretat en el treball,
Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, la prestació íntegra de la disciplina de
Medicina del Treball, i el servei de reconeixements mèdics (incloent costos de laboratori en cas
d’analítiques), segons el que estableix l’Acord marc dels serveis de prevenció de riscos laborals
aliens (CCS 2019 2), amb expedient número ............................
DECLARA QUE:
La documentació referida a la capacitat, representació, solvència i autorització, ja aportada en la
tramitació del Acord marc dels serveis de prevenció de riscos laborals aliens (CCS 2019 2) està
vigent i compleix els requisits exigits en l’Acord marc.
I perquè així consti, signo aquesta declaració.

Localitat i data

Signatura del/de la representant legal

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de gestió i tramitació dels
expedients de contractació.

Responsable del tractament: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Finalitat: Gestió i tramitació dels expedients de contractació.

Legitimació: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic, d’acord amb la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (RGPD: 6.1.e).
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i a l’Agència Tributària, d’acord amb la normativa corresponent a cada
impost aplicable en cada moment. També es poden cedir dades de caràcter personal a les persones que sol·licitin accedirhi en aplicació del principi de transparència i accés a la informació pública previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les i a oposarvos al seu tractament, com també a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades en les condicions previstes
per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la persona delegada de protecció de dades
del Consell per correu postal (Diputació, 284, 08009 Barcelona) o mitjançant un correu electrònic adreçat a protecciodadesctesc@gencat.cat. També podeu fer-ho mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat.
Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades per a finalitats de gestió i tramitació dels
expedients de contractació es pot accedir a la pàgina web del CTESC..
Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control.

□

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació detallada sobre protecció de dades que es publica a la pàgina
web del CTESC.

Signatura

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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ANNEX 2
Model de proposició relativa als criteris de valoració quantificables de forma automàtica

El/la

Sr./Sra.

.......................................................................................

amb

residència

a

.................................................................., al carrer...................................................................
Número ............, i amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits
que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària de l’encàrrec de serveis del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya per a la prestació del “servei de prevenció aliè” per al desenvolupament de les activitats relacionades amb les disciplines de Seguretat en el treball, Higiene Industrial,
Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, la prestació íntegra de la disciplina de Medicina del Treball, i
el servei de reconeixements mèdics (incloent costos de laboratori en cas d’analítiques), segons el
que estableix l’Acord marc dels serveis de prevenció de riscos laborals aliens (CCS 2019 2), amb
expedient número ............................, es compromet (en nom propi/en nom i representació de l’empresa/entitat …………………….) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb la proposició següent:
1) Oferta econòmica:
1.a) Disciplines tècniques:
La quantitat total de _________ euros (xifra en lletres i en números) (IVA exclòs) x 3 (disciplina de
seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia) x número de treballadors x
1,65
1.b) Disciplina de medicina del treball:
La quantitat total de _________ euros (xifra en lletres i en números) (IVA exclòs) x número de treballadors
1.c) Reconeixement mèdic:
La quantitat total de _________ euros (xifra en lletres i en números) (exempt d’IVA)
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2) Altres criteris automàtics:
Disciplines tècniques:
2.a) TARIFA x _____ minuts per treballador-any per a seguretat en el treball
2.b) TARIFA x _____ minuts per treballador-any per a higiene industrial
2.c) TARIFA x _____ minuts per treballador-any per a ergonomia i psicosociologia aplicada.
2.d) Disciplina de medicina del treball:
______ % de millora del temps.

I perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.
Localitat i data

Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de gestió i tramitació dels
expedients de contractació.

Responsable del tractament: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
Finalitat: Gestió i tramitació dels expedients de contractació.
Legitimació: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic, d’acord amb la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (RGPD: 6.1.e).
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i a l’Agència Tributària, d’acord amb la normativa corresponent a cada
impost aplicable en cada moment. També es poden cedir dades de caràcter personal a les persones que sol·licitin accedirhi en aplicació del principi de transparència i accés a la informació pública previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les i a oposarvos al seu tractament, com també a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades en les condicions previstes
per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la persona delegada de protecció de dades
del Consell per correu postal (Diputació, 284, 08009 Barcelona) o mitjançant un correu electrònic adreçat a protecciodadesctesc@gencat.cat. També podeu fer-ho mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat.
Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades per a finalitats de gestió i tramitació dels
expedients de contractació es pot accedir a la pàgina web del CTESC..
Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control.

□

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació detallada sobre protecció de dades que es publica a la pàgina
web del CTESC.

Signatura

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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