REUNITS:
La Sra. Sara Alarcón i Postils, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, amb domicili
a la ciutat de Solsona, al carrer Dominics, 12, i el Sr. Francisco Javier Galindo i Parres,
president de l’entitat Fundació La Vall, amb domicili a Sant Llorenç de Morunys, Ctra. de
Berga núm. 10 i amb DNI 46336303C.
ACTUEN:
La presidenta, Sara Alarcón i Postils, en nom i representació del Consell Comarcal del
Solsonès, segons acord de data 30 d’octubre de 2018 i d’acord amb 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 el Sr. Francisco Javier Galindo i Parres, en nom i
representació de l’entitat Fundació La Vall, domiciliada la Ctra. de Berga, núm. 10, de
Sant Llorenç de Morunys. Constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Solsona Pedro B. Ortiz Barquero, en data 9 d’abril de 1988. Inscrita al Registre de
Fundacions Privades de la Generalitat amb el número 393, i amb el codi d’identificació
fiscal núm. G-25078130. Per acord adoptat en la reunió del Patronat de data 25 d’abril
de 2018, i ratificat davant d’Eva Maria López i Monfort, actuant com a substituta de la
Notaria vacant de Solsona, en data 17 de maig de 2018, s’atorga al Sr. Francisco Javier
Galindo i Parres poder suficient per a, entre altres responsabilitats, representar a la
citada entitat i contractar en nom seu.
El compareixent manifesta exercir aquest càrrec i tenir plena capacitat per a contractar
i no estar dins, ni ell ni la societat que representa, de cap de les causes d’incompatibilitat
i d’incapacitat que determinen les disposicions vigents en aquesta matèria, i
DIUEN:
ANTECEDENTS:
Per acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, de data 30
d’octubre de 2018, s’acorda l’adjudicació de l’Acord Marc, tramitat per procediment
obert, per dur a terme el servei d’atenció a domicili, modalitat Xec Servei, en el marc
dels Serveis Socials Bàsics d’aquest Consell comarcal.
En aquest acord s’adjudica a Fundació La Vall, juntament també amb altres empreses,
el lot 2 relatiu a “Tasques d’atenció a la llar”.

I convenint a totes dues parts, com adjudicant i adjudicatària, aquest contracte, el
formalitzen en el present document, pel qual
PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN:
Primer. L’entitat Fundació La Vall, s’obliga a dur a terme el servei consistent en les
tasques d’atenció a la llar (Lot 2), de l’Acord Marc pel servei d’atenció a domicili
modalitat Xec-Servei Comarcal del Solsonès, pel preu de DOTZE EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS HORA/DIA LABORABLE (12,17 euros/hora dia laborable), IVA no inclòs.
Segon. La prestació contractada serà realitzada per l’esmentada entitat, d’acord amb el
Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats, els
quals constitueixen llei de contracte i s’adjunten com a annex; així com també de
conformitat amb l'oferta presentada per l'esmentada societat al procediment de
contractació.
Tercer. Tot els treballadors/es de l’entitat adjudicatària han d’estar en possessió de la
titulació que estableix el conveni col·lectiu de treball dels treballadors d'atenció domiciliària i familiar de Catalunya, al qual resta subjecte l'adjudicatari en relació amb tots els
drets i obligacions dels treballadors.
Quart. L’entitat adjudicatària haurà d’aportar cada vegada que hi hagi un nou treballador/a destinat/da al servei contractat per aquest consell comarcal, les certificacions pertinents d’aquest/a del Registre central de delinqüents sexuals que acredita no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com el tràfic
d'éssers humans, de conformitat amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE de 29.07.2015), que modifica
l'apartat 1 i afegeix els apartats 4 i 5 a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d'enjudiciament civil.
Cinquè. L’entitat adjudicatària es sotmet, en tot allò que no es trobi previst en els plecs
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques reguladors d’aquesta contractació, a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Directiva 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014 en el que sigui d’aplicació directa, el Reial decret 817/2009, de 8

de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i estigui
vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret
privat.
I perquè així consti, els atorgants ratifiquen el que s’exposa en aquest document i el
signen.
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ANNEX CESSIÓ DEL TRACTAMENT: Tasques d’atenció a la llar
Primer. L’entitat Fundació La Vall és l’encarregada, juntament amb altres empreses adjudicatàries de l’Acord Marc tramitat pel Consell Comarcal del Solsonès per dur a terme
el servei d’atenció a domicili, modalitat Xec Servei, de dur a terme les tasques d’atenció
a la llar, contemplades en el lot 2 de dita contractació.
Segon. En virtut de la normativa aplicable de protecció de dades, és a dir, Llei 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que
integra l’ordenament europeu i, en especial, 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, l’entitat Fundació La Vall, encarregada de tractament, únicament realitzarà les seves funcions conforme a les instruccions donades pel responsable del fitxer i del registre d’activitats de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès, i amb la finalitat de realitzar
les funcions que té encarregades. Vist que arran del servei adjudicat, pot visionar dades
de caràcter personal contingudes en documentació que es trobi en els domicilis de les
persones per les quals presta el servei, es prohibeix expressament a l’entitat Fundació
La Vall la seva aplicació o utilització en qualsevol fitxer. De la mateixa manera, queda
expressament prohibida la seva comunicació, ni tant sols per a la seva conservació, a
altres persones.
Tercer. D’acord amb allò establert a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, la mencionada entitat adjudicatària haurà d’implementar les mesures de seguretat adequades a les característiques de les dades de caràcter personal que poden visionar els seus treballadors. En concret, haurà d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i
n’evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en funció de l’estat
de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i riscos als quals estiguin exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.
No es registraran dades de caràcter personal en fitxers que no reuneixin les condicions
de seguretat estipulades, respecte a la seva integritat o seguretat i a les dels centres de
tractament, locals, equips, sistemes i programes.
Quart. En el cas que es tractin dades de caràcter personal especialment protegides o
que revelin la ideologia, afiliació sindical, religió i creences, només amb el consentiment
exprés i per escrit de l’afectat, podran ser objecte de tractament.

Les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a la salut i a la vida
sexual només podran ser recaptades, tractades o cedides, quan, per raó d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat consenti expressament.
I quan les dades siguin relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives només podran ser incloses en fitxers de les Administracions Públiques competents en els
supòsits previstos en les respectives normes reguladores.
Cinquè. Una vegada complerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal
hauran de ser destruïdes o, en el seu cas, tornades al responsable del fitxer, igual que
qualsevol suport o document on consti alguna d’aquestes dades de caràcter personal
objecte del tractament. En el cas que l’encarregat del tractament efectués el manteniment de forma telemàtica, haurà de sol·licitar autorització al Responsable del Fitxer cada
vegada que accedeixi al seu Sistema i, una vegada extingida la relació contractual amb
aquest, haurà de destruir els password o IPS d’entrada i deixar-los d’utilitzar.
Sisè. En el supòsit que l’encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat,
les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present contracte, serà considerat també responsable del tractament, responent de les infraccions en les que hagués incorregut personalment.
Setè. Ambdues parts accepten aquestes condicions i es comprometen a realitzar les tasques encomandes amb la diligència, cautela i confidencialitat que els hi és deguda.

