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1. INTRODUCCIÓ
El projecte Mans Lliures considera el desplegament d’una solució de control d’accés homogènia a
totes les estacions del grup FGC. Aquesta solució es troba actualment en procés de licitació i es
basarà en un entorn similar al que hi ha actualment desplegat a la Molina.
El projecte s’ha estructurat en 2 grans licitacions; una primera que te per objectiu preparar la
infraestructura de les estacions per la futura instal·lació del sistema, i una segona amb l’objectiu
de desplegament d’una solució de hardware i software que doni resposta a les necessitats de FGC.
Aquest segon projecte per assegurar-ne el correcte desplegament es desenvoluparà en dues fases
diferenciades, una primer que te per objectiu implantar els equips de desplegament amb el software
actual i una segona en que es realitzarà la migració de software a la solució proposada per
l’adjudicatari dels treballs segons els requeriments establerts per FGC.
FGC realitzarà una altre licitació per a la integració del model de venda que s’obté a raó del canvi
i instal·lació d’un sistema de control d’accés a les estacions que també s’haurà de tenir present
sobre aquest plec. Aquesta licitació es durà a terme durant la fase 1 del projecte anterior i
s’implantarà durant la fase 2.
A banda del projecte de control d’accés i del projecte administratiu, FGC, també està en procés
d’instal·lació d’infraestructures Wifi a les divisions de muntanya.

2. OBJECTE DEL PLEC
L’objectiu d’aquesta licitació es la contractació d’un servei d’oficina de gestió de projecte (PMO)
donarà suport dins del marc de la implantació del projecte de desplegament d’una solució per a la
gestió integrada del sistema d’estacions d’esquí i pàrquings gestionats per FGC amb el mateix
model que l’estació de la Molina, en endavant Mans Lliures.
A banda, donarà suport en la implantació del model administratiu i farà també d’oficina de gestió
de projecte (PMO) per a la implantació del projectes de infraestructures Wifi.
Referències de licitacions en curs o adjudicades:
-

Infraestructura control d’accés: (POS46/19)
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=46069409
&reqCode=viewCn&idCap=203649&
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-

Control d’accés: (PO62/19)
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=46
834454&reqCode=viewCn

-

Infraestructures TIC Wifi: (PO69/19)
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?idDoc=47
419597&reqCode=viewCn

-

Servei per al disseny i desenvolupament del nou sistema d'informació d'Intervenció i
Estadístiques global de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?mode=full&reqC
ode=viewCn&idDoc=43168327

3. ABAST DEL SERVEI
El plantejament del servei d’assistència tècnica i oficina de gestió de projectes a FGC te l’objectiu
de donar suport a FGC durant el desenvolupament dels diferents projectes englobats dins el marcat
en l’apartat d’Objecte del Plec.
L’adjudicatari ha d’aportar una visió global del projecte, realitzar el seguiment i control, detectar
punts crítics i col·laborar en la interlocució amb els diferents agents, així com establir la composició
dels mitjans personals i materials exigits pel seu desenvolupament i garantir la qualitat del projecte
i dels resultats.
L’abast de localitzacions incloses dins projecte inclou les estacions de muntanya gestionades per
FGC: Espot i Portainé, La Molina, Vallter2000, Cremallera i Funiculars de Montserrat, Tren del
Ciment i Vall de Nuria incloent la instal·lació del Cremallera.
Tot i que es requereix els serveis complerts i continuats d’una oficina de Direcció i Execució de
Projectes (PMO), la càrrega de treball pot ser variable en funció al període d’execució o la
casuística temporal d’alguns dels projectes. D’aquesta manera l’adjudicatari haurà de tenir en
compte la necessitat de disposar d’equips dedicats flexibles. Serà necessari analitzar de forma
continuada conjuntament amb FGC la previsió de les tasques de treball i el dimensionament de
l’equip de suport amb suficient antelació per mantenir els objectius, obligació i qualitat de les
tasques a desenvolupar.
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Objectiu del servei
L’objectiu de la PMO consistirà en:


Fer el seguiment del projecte i en el seu cas avaluar l’assoliment dels objectius, i informar
de desviacions a FGC amb l’objectiu d’assegurar que el projecte es realitza dins del temps
previst, dels costos esperats i amb la qualitat desitjada.



Crear una guia de treball per a tots els participants del projecte, que permeti treballar de
forma efectiva en la gestió del canvi intern i extern.



Proporcionar uns indicadors per al reporting de l’avanç del projecte.



Ajudar a FGC a planificar l’ordre i l’execució dels diferents subprojectes necessaris per a
la dur a terme la tramitació dels procediments per a la implantació del projecte.



Col·laborar amb FGC en l’impuls de les actuacions procedimentals en el període, en la
publicació en temps i forma dels plecs dels projectes a licitar durant la vigència del projecte,
així com amb les tasques relacionades amb les licitacions requerides per FGC.



Col·laborar amb FGC en el disseny de sistemes comptables que integrin les dades
d’explotació dins de les eines de treball habituals administrativament parlant.



Realitzar la planificació i seguiment de les formacions al personal derivades de
l’implantació dels diversos projectes tecnològics vinculats a la PMO.



Seguiment, recopilació i homogeneïtzació de tota la documentació que es generi tant pel
que fa a les noves infraestructures instal·lades (plànols, característiques del maquinari, ...)
com al programari (versions, funcionals, ...), amb especial atenció als manuals tant de
manteniment com per ús del personal.

4. CALENDARI D’EXECUCIÓ
Els serveis s’iniciaran en la data d’inici de signatura de contracte fins a la finalització de la
implementació del projecte, prevista al 30 d’abril del 2021.
Durant aquest període la dedicació prevista s’adequarà a les necessitats del projecte per tal
d’assolir els objectius establerts.
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5. FASES DEL SERVEI
La metodologia a seguir per la oficina de gestió del projecte consistirà en les següents fases o
etapes (orientatiu, s’ajustarà a la data d’adjudicació del contracte), en relació al desenvolupament
dels dos projectes implicats:

Gestió PMO
Fa referència a totes les tasques, processos i procediments que es desenvolupen de forma
continuada al llarg de totes les fases del projecte per a la seva supervisió i gestió integral.
Aquesta inclou des de l’aplicació del model de relació proposat pel projecte, el control dels
diferents indicadors del projecte, la coordinació d’activitats amb totes les empreses, la gestió i
seguiment dels riscos o la gestió de canvis i incidències.
Fase0: Preparació i llançament del projecte
Objectius: Absorbir el coneixement de la situació actual dels projectes i ordenar i definir l’abast
global de les actuacions necessàries per tal de poder assolir els objectius de desplegament
dins el termini i el cost establerts.

Fase1: Desplegament previ de la infraestructura
Objectius: Dirigir el desplegament d’infraestructura per tal de prioritzar i assegurar que els
elements més crítics es troben operatius pel desplegament dels equipaments de control
d’accés de la fase2 del projecte global.

Fase2: Desplegament final de infraestructura completa del sistema de control d’accés i
inici de treballs de la infraestructura Wifi
Objectius: Coordinar i realitzar el seguiment del desplegament final de la part corresponent a
infraestructura i de la solució completa del sistema de control d’accés a esquiadors i tel referent
a la tecnologia TIC Wifi. En aquesta fase s’iniciaran els treballs de redacció del plec tècnic per
a la gestió del plec administratiu i per tant, també caldrà la gestió d’aquesta informació.
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Fase3: Preparació de la solució de software per a Wifi i Control d’accés i suport en la
licitació del sistema administratiu de gestió de la informació
Objectius: Realitzar el seguiment de la planificació de la programació i preparació del software
pel desplegament futur a les estacions d’esquí i muntanya i de la integració amb el model
econòmic d’FGC que s’està treballant dins del PO58-18.

Fase4: Desplegament de la solució de software
Objectius: Obtenir una solució de software completament funcional i operativa a les diferents
estacions de FGC segons els requeriments dels diversos plecs tractats. S’inclou també dins
aquest apartat coordinar la capacitació del diferent personal de FGC per a iniciar l’operació
amb el nou software desplegat.

Fase5: Transferència del coneixement
Objectius: Diagnosi de la situació actual, avaluació de les necessitats i preparació d’un Pla de
Transferència del Coneixement sobre els treballs previstos al plec, per tal de fer la transmissió
del coneixement funcional, tècnic i de gestió adquirit en el projecte així com dels seus resultats
i entregues del projecte. Durant aquest període, a realitzar a la fase final de la PMO, l’equip
de l’adjudicatari continuarà prestant els serveis que siguin necessaris de forma gratuïta per
assegurar la correcta transferència del coneixement

6. METODOLOGIA DE TREBALL
6.1. Model de relació
FGC desitja establir un sistema de comunicació i relació amb l'adjudicatari del Servei a diferents
nivells que asseguri el correcte seguiment del servei. En aquest model s’establiran els diferents
nivells i les seves periodicitats, tasques i responsabilitats que cada actor ha d'assumir per al
correcte funcionament del model. Aquest sistema es fonamenta en un Model de Relació basat en
el nivell de direcció, coordinació i operació.

Pàgina 7 de 16

TURISME I MUNTANYA
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Servei d’assistència per al seguiment de la
implementació del Projecte Mans Lliures, instal·lació
de infraestructura Wifi i adequació del sistema
administratiu a les estacions d’esquí i muntanya de
FGC mitjançant l’Oficina de Gestió de Projectes (PMO)

6.2. Procediments de control i seguiment
Dins de l’àmbit d’aquest projecte les principals funcions a realitzar estan encaminades a la gestió
estratègica del programa de projectes. A continuació s’emmarquen les diferents activitats:


Suport al marc de gestió de projectes
o

Desenvolupar les eines de gestió de projectes: procediments, plantilles i
documentació de suport.

o

Definir els indicadors de control dels projectes i consensuar els límits de projecte.

o

Millora continua de procediments i eines de la PMO durant tot el contracte.

o

Donar suport a la direcció de projectes, utilitzant els comitès definits al model de
relació.

o

Donar suport a la definició de les responsabilitats i rols derivats de la gestió dels
projectes.



Seguiment global dels projectes
o

Proporcionar de forma continuada a Direcció de Projecte una visió de l’evolució
del programa de projectes o licitacions.

o

Assegurar una continua captura de la informació de l’estat dels projectes,
mitjançant indicadors, com a base per a la elaboració de una visió agregada dels
mateixos.

o


Seguiment dels diferents indicadors operatius i de qualitat dels projectes.

Gestió interna de la PMO
o

Control intern de tasques realitzades i tramitació de la documentació necessària
per a la certificació mensual.

o

Gestió contínua de l’equip per a absorbir la càrrega de feina, i la resolució
d’incidències o baixes no programades.

o


Gestió de la formació continua del personal dedicat o vinculat al contracte.

Reporting
o

Participar en les reunions del Comitè de Direcció i preparar els informes per a la
Direcció de Projectes.

o

Agendar, convocar i redactar les actes de les reunions del Comitè de Seguiment

o

Agendar, convocar i redactar les actes de qualsevol altra reunió necessària en el
desenvolupament del contracte.
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6.3. Equip de treball
L’empresa adjudicatària podrà dimensionar el equip en funció de les necessitats de cada moment,
però en tot cas es defineixen una sèrie de condicionants respecte als perfils bàsics per a la
prestació del servei. Es considera com a equip mínim de treball el format per:


Un Responsable del Contracte, com a interlocutor principal per a les tasques objecte del
contracte i responsable últim dels serveis que es presten. Aquest perfil haurà de ser un
enginyer superior en Telecomunicacions, amb una experiència mínima de 10 anys com a
cap de PMOs en entorns semblants que a més acrediti Gestió de Projectes realitzats amb
Metodologia Prince2 o PMP en els darrers 2 anys.



Un Cap del Servei, qui assumirà les tasques de gestió del projecte, coordinació de totes
les actuacions i assegurar el compliment dels objectius del projecte. Aquest perfil haurà de
ser un enginyer superior en Telecomunicacions, amb una experiència mínima de 5 anys
com a Responsable de Projecte que a més acrediti Gestió de Projectes realitzats amb
Metodologia Prince2 o PMP en els darrers 2 anys.



Un Expert que pugui

definir

i controlar totes les accions necessàries d’anàlisi de

necessitats administratives, comptables, de control de gestió i vinculació i traspàs de la
informació economicofinancera a l’entorn SAP. Aquest perfil serà d’un titulat superior
en el ram d’Administració i Direcció d’empreses i gestió de la innovació, amb experiència
en la planificació i coordinació de un mínim de 2 projectes similars.


Un equip de suport a camp, amb dimensionament variable per al control de les actuacions
que es realitzin a les diferents ubicacions del contracte. Aquest perfil haurà de constituirse amb un mínim de 2 enginyers amb una experiència mínima de 2 anys en projectes
similars.

Tant les persones que el licitador designi com a responsable del Contracte, Consultors, Tècnics i
d’altres perfils recollits anteriorment, així com la pròpia empresa que presenti l'oferta, hauran de
complir amb la resta de requeriments de solvència tècnica establerts en el Plec de Condicions
Particulars.
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6.4. Lloc de treball
Les tasques objecte d’aquest contracte es portaran a terme des de les oficines de l’adjudicatari, tot
i que per a determinades tasques (reunions, formacions a usuari, replantejos, seguiment
implantació, suport a proves, validacions, etc.) serà necessari que l’equip de treball de l’adjudicatari
es desplaci a les diferents ubicacions del projecte per a donar el suport necessari per al procés de
desplegament del projecte.
Les ubicacions previstes al projecte son: La Molina, Vall de Nuria, Vallter, Portainé, Espot, Esport
Center i els trens/cremalleres turístics de Cremallera de Núria, Cremallera de Montserrat i Tren del
ciment. Informar que la major part de reunions amb la propietat, o sigui, amb FGC es realitzaran
per mitjans telemàtics o a les oficines de Ribes de Freser o a la seu central a Barcelona.

6.5. Dedicació
A continuació es mostra un quadre de la dedicació mitja que servirà per a la valoració dels plecs:
Perfil
Responsable del contracte
Cap de servei
Expert administratiu
Personal de suport a camp i seguiment

Unitats

Percentatge de
dedicació unitari

Hores
Totals

1
1
1
2

10%
25%
15%
15%

304
760
456
912

El licitador haurà de considerar que la dedicació dels perfils serà sota demanda, i que ha de poder
absorbir puntes de dedicació elevades, fins al 100%, durant les etapes que existeix un major
solapament d’activitats.
S’estima una dedicació total de 2.432 hores.

7. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ
7.1. Seguiment del servei
L'adjudicatari haurà de presentar un model de seguiment del servei objecte d’aquest contracte.
En això, serà obligatori convocar una reunió de Kick-off o llançament del contracte amb els
principals membres adscrits al contracte.
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També s’inclourà un model d'indicadors de compliment dels compromisos associats i un esquema
de reporting dels mateixos pel seguiment, control i gestió del servei.
Obligatòriament, l’adjudicatari haurà de presentar, com a mínim, els següents informes de
comunicació i seguiment:


Informe Global de l’estat dels projectes: L’informe ha de mostrar l’estat dels projectes i el
seu grau d’implantació.



Informe de riscos: Categoritzats segons tipologia, estat, criticitat i probabilitat i indicat
sempre accions de mitigació i l’estat de la seva gestió.



Informe de rendiment: Aquest informe recollirà els indicadors de compliment dels
compromisos associats definits a la reunió de llançament del contracte i dels nivells de
servei.

Addicionalment el licitant haurà de presentar altres informes que FGC cregui oportú, sempre que
estiguin relacionats amb els següents objectius de reporting:


Estat, tendència i grau d’avanç dels projectes



Quadre de Comandament global .



Situació de les activitats gestionades directament per l’Oficina

Es valoraran les propostes tècniques que millorin el número d’informes obligatoris fins a un màxim
de tres, sempre i quan els informes addicionals que es proposin es considerin coherents, idonis i
viables.

7.2. Qualitat del servei i treballs realitzats
Li correspon a l’adjudicatari establir les mesures que consideri adients per lliurar les tasques del
contracte amb els nivells mínims de qualitat que li són exigits.
En aquest sentit, FGC exigirà l’acompliment dels nivells de servei descrits al següent punt.
7.2.1. Indicadors d’acord de nivell de servei (ANS)
Els licitadors hauran de presentar un model d’indicadors de compliment pel seguiment del servei
d’execució de l’Oficina que es licita, en un conjunt de, com a mínim, 9 indicadors, detallant els
llindars objectius proposats, la periodicitat del càlcul i la font d’informació per obtenir-los. Aquests
indicadors han de ser els necessaris per a controlar l'execució dels seus treballs.
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Es definiran com a mínim els següents indicadors:


Indicadors de rendiment: es referiran a desviacions en els paràmetres relacionats amb els
serveis objecte d’aquesta oficina.
1. Desviacions sobre terminis en el lliurament d’informes de seguiment.
2. Defectes en la documentació presentada.
3. Rotació no prevista del personal de l’equip.



Indicadors d’eficàcia: es referiran a desviacions en els paràmetres relacionats amb els
resultats dels serveis objecte d’aquesta oficina.
4. Realització de proves d’usuari.
5. Procés de formació incloent materials formatius.
6. Suport i atenció a l’usuari.
7. Desviacions sobre la definició del pla de proves.
8. Desviacions sobre l’execució de les proves.
9. Defectes en l’execució del pla de proves funcional.

7.3. Seguretat i Protecció de Dades
FGC es troba subjecte al Principi de Legalitat i posa especial èmfasi en el compliment de les
obligacions legals que es deriven de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter
personal i del Reglament que la desenvolupa, de la Llei 11/2007 d’Accés dels Ciutadans als Serveis
Públics, així com de la resta de l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació.
Pel què fa als aspectes propis de seguretat quan per l’objecte del contracte sigui d’aplicació es
tindrà especial cura de preveure que els productes finals compleixin amb el que estableix el RD
3/2010 de 8 de gener pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’Àmbit de
l’Administració Electrònica.
Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable a
l’objecte del contracte i especialment pel que fa referència a la protecció de dades de caràcter
personal
7.3.1.Clàusula de propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d’aquest contracte pertany a FGC de
forma exclusiva. Els productes, documentació o subproductes derivats així com altres fins
d’informació, no podran ser utilitzats sense la deguda autorització prèvia.
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L’accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual, propietat FGC, necessaris
per al desenvolupament del producte o servei contractat no pressuposa en cap cas la cessió de la
mateixa.
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels productes o
informació derivats d’aquest plec corresponen única i exclusivament a FGC.
Així doncs, el contractat cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels drets d’explotació dels
treballs i documentació resultant de l’objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació
pública, reproducció, transformació o modificació i qualsevol d’altre dret susceptible de cessió en
exclusiva, d’acord amb la legislació sobre drets de propietat intel·lectual.
7.3.2.Confidencialitat
L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació
a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al personal
autoritzat per FGC. Atenent la naturalesa del contracte, el deure de secret inclou els components
tecnològics i mesures de seguretat tècniques implantades als projectes vinculats a la PMO així
com altres que puguin ser tractats al llarg de la vigència del contracte.
L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin
produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures necessàries
per garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal
participant en el desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa contractada es compromet a destruir amb les
garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per FGC, així com qualsevol
altre producte o informació obtinguda com a resultat del present contracte.
7.3.3.LOPD
L'adjudicatari s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió
del compliment del present contracte d'acord amb les instruccions dictades per FGC, sense que
en cap cas les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquell compliment, ni comunicarles, ni tan sols per a la seva conservació, a d'altres persones, i tindrà de conformitat amb la
normativa aplicable en matèria de contractació la consideració d’encarregat del tractament:
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1.- L'adjudicatari resta obligat al secret professional pel que fa a les dades de caràcter
personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present contracte, obligació
que subsistirà, fins i tot, un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o
objecte, per resolució o per qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest
contracte.
Així mateix, l'adjudicatari ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents dels
quals hagi tingut coneixement en ocasió del present contracte. En aquest sentit, la
documentació i informació a la qual tingui accés l'adjudicatari té caràcter confidencial, i no
podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n
podrà fer cap tractament ni edició, informàtica o no, ni transmissió a terceres persones fora
de l'estricte àmbit d'execució directa del present contracte, ni tan sols entre la resta del
personal que tingui o pugui tenir l'entitat que presta el servei objecte d'aquest.
Si l’accés a les dades es fa als locals de FGC, o si es fa de forma remota exclusivament a
suports o sistemes d’informació de FGC, l'adjudicatari té prohibit incorporar les dades a
d’altres sistemes o suports sense autorització expressa i haurà de complir amb les mesures
de seguretat establertes en el document de seguretat del responsable del tractament.
En tot cas, i sens perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa vigent en
matèria de protecció de dades personals, només podran accedir a les esmentades dades
de caràcter

personal,

informacions

i

documentació

les

persones

estrictament

imprescindibles pel desenvolupament de les tasques inherents al propi encàrrec. Totes
elles seran advertides per l'adjudicatari del caràcter d'informació confidencial i reservada i
del deure de secret als quals estan sotmeses, i aquell serà responsable del compliment
d’aquestes obligacions per part del seu personal.
2.- L'adjudicatari/ària manifesta que té implantades les mesures de caràcter tècnic i
organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les
quals tindrà accés en ocasió de l’execució del present contracte, tot evitant-ne la seva
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia,
la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, i en
estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
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Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són d'aplicació als fitxers,
centres de tractament, locals, equips, informes, expedients, informació, sistemes,
programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades.
Quan el compliment del present contracte es faci en el local de FGC o l’accés sigui remot,
l’adjudicatari s’obliga a adoptar les mesures de seguretat previstes per FGC. En el cas que
el servei sigui prestat en els locals del mateix adjudicatari, aleshores aquest haurà
d’elaborar un document de seguretat, en els termes establerts en la normativa
reglamentària sobre la protecció de dades de caràcter personal, o completar el que ja
hagués elaborat, en el seu cas, tot identificant el fitxer o tractament i el responsable del
mateix i incorporant les mesures de seguretat a implantar en relació amb aquest
tractament.
En tot cas, l'adjudicatari haurà de posar en coneixement de FGC, immediatament després
de ser detectada, qualsevol sospita o constatació d'eventuals errors o incidències que
poguessin produir-se en el sistema de seguretat de la informació.
3.- FGC podrà designar, en qualsevol moment, durant la vigència del present contracte, a
personal intern o extern per verificar que l'adjudicatari té implantades les mesures
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
4.- Durant la vigència del contracte l'adjudicatari haurà de conservar qualsevol dada
objecte de tractament, llevat que rebi indicacions en sentit contrari de FGC.
5.- Una vegada executat el present contracte, l'adjudicatari haurà de destruir i/o retornar a
FGC, d'acord amb allò que s'estableixi legalment o les indicacions que li transmeti aquest,
les dades de caràcter personal que hagin estat objecte de tractament per part d'aquell
durant la vigència del mateix, juntament amb els suports o documents en què consti alguna
dada de caràcter personal. El retorn de les dades a FGC es durà a terme en el format i els
suports utilitzats per l’adjudicatari pel seu emmagatzematge. En el cas que alguna previsió
legal exigeixi la conservació de les dades, o de part d’elles, l’adjudicatari haurà de
conservar-les, degudament bloquejades, per impedir-ne l’accés i el tractament en tant en
quant puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb FGC.
6.- En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a
l'establerta, o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present contracte
o les instruccions de FGC, l'adjudicatari serà considerat responsable del tractament i
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respondrà personalment de les infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions
que es puguin produir al respecte.
FGC repercutirà en l'adjudicatari els costos corresponents a les sancions i/o
indemnitzacions a què hagi de fer front que s'haguessin originat directa o indirectament pel
deficient i/o negligent tractament de dades de caràcter personal realitzat per l'adjudicatari.
En tot cas, l'adjudicatari s'obliga a mantenir indemne FGC de totes les despeses o altres
conseqüències negatives que se li puguin originar a causa dels esmentats tractaments,
sancions i/o indemnitzacions.
L'adjudicatari s'obliga a comunicar a FGC quins treballs seran objecte de subcontractació
i quines seran les empreses que els realitzaran. Amb el permís exprés i escrit de FGC, i
actuant en nom i representació d’aquest, l’adjudicatari formalitzarà el cor exponent
contracte amb l’empresa o empreses subcontractades que, als efectes de l’aplicació de la
normativa de protecció de dades, tindran la consideració d’encarregats de tractament de
FGC. Aquests contractes s’afegiran com annex al contracte administratiu que formalitza
aquesta adjudicació.
El tractament de dades realitzat per part del subcontractat haurà de complir amb la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i s’ajustarà així
mateix a les obligacions assumides pel contractista i a les instruccions específiques que li
doni l’FGC al respecte.
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