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DICTAMEN 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 de març de 
2016 (BOPB de 8 d’abril de 2016), va aprovar les Bases per a la gestió i 
desenvolupament del programa de teleassistència–Anys 2017 i 2018, per tal de 
regular i fixar els criteris i el procediment de prestació del servei de teleassistència 
entre els ens locals de la província de Barcelona que ho sol·licitin. 
 
En aquestes Bases s’establia que el servei seria prestat per una empresa contractada 
per la Diputació de Barcelona i estaria finançat des de la cooperació institucional entre 
la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació territorial. 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona va endegar el 
corresponent procés de contractació resultant guanyadora l’empresa Televida 
Servicios Sociosanitarios SLU. 
 
El contracte amb Televida Servicios Sociosanitarios, va iniciar el seus efectes l’1 de 
gener de 2017, finalitzant el 31 de desembre de 2018 i es contempla la possibilitat 
d’una pròrroga de dos anys més, fins el 31 de desembre de 2020. La previsió és que 
aquesta pròrroga sigui aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
el mes de novembre de 2018.  
 
Vist que la Base 17 de les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència 2017-2018”, estableix un període de vigència des de l’1 de gener de 
2017 i fins el 31 de desembre de 2018, podent ser prorrogades de forma expressa per 
un altre període de dos anys. 
 
Vist que la pròrroga d’aquestes Bases no suposa cap canvi respecte al finançament 
del programa, ja sigui en els percentatges a càrrec de la Diputació de Barcelona (47%) 
i els percentatges a càrrec del Ens Locals participants en el Programa (53%), ni als 
preus d’adjudicació del contracte per a la prestació del servei que són els següents:. 
 

Serveis 
Preu unitari 
ofert (IVA 
exclòs) 

Tipus 
d’IVA 

Import IVA 
Total preu 
unitari (IVA 

inclòs) 

Prestació mensual del 
servei a un usuari 

tipus A 
13,50€ 4% 0,54€ 14,04€ 

Prestació mensual del 
servei a un usuari 

tipus B 
2€ 4% 0,08€ 2,08€ 

Prestació mensual del 
servei a un usuari 

tipus C 
1€ 4% 0,04€ 1,04€ 
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Atesa l’entrada en vigor del Reglament europeu 2016/679, general de protecció de 
dades (RGPD), s’ha de procedir a l’adaptació de la Base 16, a aquest Reglament. 
 
Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons 
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics 
municipals. 
 
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 
 
Vist l’apartat 3.4.j.1) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm.7048/18, de 9 
de juliol i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018. 
 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 

ACORDS 
 
 

Primer.- APROVAR la pròrroga, des de l’1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre 
de 2020, de  les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència”, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 31 de març de 2016 (BOPB de 8 d’abril de 2016). 
 
 
Segon.- APROVAR l’addenda a les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del 
Programa de Teleassistència”, la minuta de la qual es transcriu a continuació: 
 

 
“ADDENDA A LES BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA, ANYS 2017-2018” 
 
          
Primer.- Prorrogar des de l’1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2020, les 
“Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència, Anys 2017-
2018”, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 
31 de març de 2016 (BOPB de 8 d’abril de 2016). 
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Segon.- El Servei Local de Teleassistència continuarà sent prestat, durant els anys 
2019-2020, per l'empresa Televida Servicios Sociosanitarios, S.L., amb domicili, a 
efectes de notificacions, al carrer Llacuna, 161, 4a. planta, local-D, 08018 de Barcelona i 
amb NIF: B-80925977. 
 
Tercer.- Els imports de la pròrroga (2019-2020) del contracte, per a la prestació del 
servei de teleassistència, són els següents: 
 
 

Serveis 
Preu unitari ofert 

(IVA exclòs) 
Tipus 
d’IVA 

Import IVA 
Total preu 
unitari (IVA 

inclòs) 

Prestació mensual 
del servei a un 
usuari tipus A 

13,50€ 4% 0,54€ 14,04€ 

Prestació mensual 
del servei a un 
usuari tipus B 

2€ 4% 0,08€ 2,08€ 

Prestació mensual 
del servei a un 
usuari tipus C 

1€ 4% 0,04€ 1,04€ 

 
- D’aquests imports, els Ens locals adherits al programa satisfaran el 53% i la 

Diputació de Barcelona el 47%. 
 
Aquests imports no han sofert cap variació respectes als imports d’adjudicació del 
contracte 
 
Quart.- La previsió de serveis per al període 2019-2020, és la següent: 
 

Any (a 31 de desembre) 2019 2020 

Evolució prevista del nombre de persones usuàries actives 
en el servei 

91.500 100.000 

 
El pressupost estimatiu del programa per als anys 2019 i 2020 és fixa en la quantitat 
biennal de 27.003.869.10.-€, IVA inclòs,  que es finançarà es de la cooperació 
institucional en els termes següents: 
 
-  12.691.818,48.-€,IVA inclòs, a càrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 

Diputació de Barcelona, que correspon a un 47% del total. 
 

-  14.312.050,62.-€, IVA inclòs, a càrrec dels ens locals participants en el programa, que 
correspon a un 53% del total. 

 
Cinquè.- Modificar la Base 16.- Protecció de dades de caràcter personal, atesa l’entrada 
en vigor del Reglament europeu 2016/679, general de protecció de dades (RGPD), que 
quedarà redactada de la següent manera: 
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“16.-Protecció de dades de caràcter personal 
 
16.1.- D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la 
lliure circulació d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal: 
 

Responsable 
del tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb 
la protecció de dades: delegatprotecdades@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Manteniment de les relacions institucionals i administratives entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals adherits al programa “Servei 
local de Teleassistència”. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 
de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu 
històric. 

Legitimació 
del tractament 

Compliment de les obligacions conveniades. 
 

Destinataris 
de cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les 
dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a 
través de la Seu electrònica 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp o presencialment a les oficines del Registre 
https://www.diba.cat/web/registre/ 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què 
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada 
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT 
l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

16.2.- Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables del tractament 
de les dades de caràcter personal necessàries per a dur a terme les actuacions previstes 
a l’objecte d’aquestes Bases, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a 
 

i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de 
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació 
de serveis contractada. 
ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament 
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 
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iii) l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter 
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals 
sota el control del responsable del tractament. 
iv) l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregada del 
tractament es vegi en l’obligació d’executar. 
v) tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del tractament. 

16.3.- El tractament consistirà en el processament, consulta i visualització d’informació 
en la que s’emmagatzema l’activitat en el domicili, les dades de l’usuari participant i dels 
contactes autoritzats a visualitzar la seva activitat. 

Concretament es realitzaran el següents tractaments: Consultes, comunicacions per 
transmissió, extracció, modificació, organització, recollida, registre i utilització. 

16.4.- Els ens locals participants posen a disposició i permeten la recollida per la 
Diputació, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació: 

 Dades identificatives de les persones usuàries del servei (nom, domicili, telèfon). 

 Número de telèfon dels contactes autoritzats per cada participant amb accés a 
l’aplicació web, número d’identificació d’usuari (NIU), activitat realitzada dins del 
domicilio on es troben instal·lats els dispositius i aquelles que puguin considerar-
se necessaris per les parts durant l’execució del treballs. 

16.5.- La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot 
seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no 
autoritzat en aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades 
pels òrgans competents dels ens locals participants. No obstant, si considera que alguna 
de les instruccions infringeix el RGPD, o qualsevol altre disposició en matèria de 
protecció de dades, informarà immediatament a l’ens responsable. 

16.6.- El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions 
següents: 

a) Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran 
utilitzades per a la realització de les actuacions previstes en aquestes 
Bases, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció 
dels beneficiaris del Servei Local de Teleassistència i per a la inspecció del 
Servei. 

b) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de 
tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:  

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de 
cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del 
representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de 
protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada 
responsable. 

3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o 
organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o 
aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències 
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indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la 
documentació de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat relatives a: 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la 
disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de 
tractament. 

 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 que garanteixen 
l’eficàcia del tractament.  
 

c) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització 
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment 
admissibles. 

 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En 
aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a 
la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures 
de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 
 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats 
membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta 
exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per 
raons importants d'interès públic. 
 

d) Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels 
respectius tractaments, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a 
contractar un tercer per al tractament d’aquestes dades amb la finalitat 
exclusiva de realitzar les actuacions previstes en aquestes Bases, per a la 
realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels 
beneficiaris del Servei Local de Teleassistència, i per a la seva inspecció. 

La Diputació de Barcelona, com a Encarregada principal del tractament, 
formalitzarà mitjançant contracte la contractació, en el qual es faran constar 
les obligacions que assumeix l’empresa/entitat contractada en el tractament 
de les dades personals. Si el subencarregat ho incompleix, la Diputació com 
a encarregada inicial continua sent plenament responsable davant el 
responsable pel que fa al compliment de les obligacions. L’esmentat 
contracte restarà a disposició de l’ens local per a les comprovacions que 
consideri oportunes realitzar. 

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en 
finalitzi l’objecte. 
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f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i 
a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-
los convenientment. 

 
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 

compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals 

de les persones autoritzades per tractar dades personals. 
 

i) Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets 
següents: 

 
1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
2. Limitació del tractament 

 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, 
supressió i oposició i limitació del tractament, davant l'encarregat del 
tractament, aquest ho ha de comunicar a l’Ens responsable. La comunicació 
s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia 
laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres 
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 

j) Dret d’informació/consentiment 

Correspon a l’ens local responsable facilitar el dret d’informació i recollir el 
consentiment del/la beneficiari/ària. 

k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable, sense dilació 
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, i a través del 
Responsable dels Serveis Socials i amb copia al Responsable del 
seguiment del contracte de la Diputació, de les violacions de la seguretat de 
les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, 
juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la 
incidència. 
 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

 
1) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les 

dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el 
nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el 
nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 

 
2) Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o 

d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més 
informació. 
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3) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la 
seguretat de les dades personals. 

 
4) Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar 

remei a la violació de la seguretat de les dades personals, 
incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els 
possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en 
què no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense 
dilació indeguda. 
 

l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions 
d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 

m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes 
prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui. 
 

n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per 
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les 
auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor 
autoritzat per ell.  

 
o) Implantar les mesures de seguretat necessàries per donar compliment dels 

requisits que s’estableixen al “Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que 
es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració 
Electrònica” en la categoria que determini la Diputació, el “Reial Decret 
951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Reial Decret 3/2010, de 8 de 
gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de 
l’administració Electrònica” en la categoria que determini la Diputació i el 
que estableix el “Reglament europeu 2016/679, 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 (RGPD),  adoptant totes 
aquelles mesures i mecanismes per a:  
 
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència 

permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
 

b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma 
ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. 

 
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures 

tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del 
tractament. 

 
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
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p) Designar un Delegat de Protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les 
dades de contacte a l’Ens local Responsable i a la Diputació. 
 

q) Destí de les dades. 

Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació.  
 
La devolució ha de comportar l'esborrat total segur de les dades existents 
en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.  
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de 
l'execució de la prestació.” 
 

 

Sisè.- Facultar expressament a la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones per a la formalització de quants documents i adopció de quantes resolucions 
siguin necessàries per al desenvolupament i execució del programa de teleassistència 
domiciliària. 

 

Setè.- Publicar el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per 
al seu general coneixement. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2016/0000879
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ser. Suport de Programes Socials

Codi classificació

SER. SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS

D0304 Convenis

Títol Dictamen aprovació pròrroga 2019-2020 bases de teleassistència

Objecte Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la presidència, l'aprovació de
la pròrroga, des de l'1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2020, de
les "Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de
Teleassistència", aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de data 31 de març de 2016 (BOPB de 8 d'abril de 2016), i
aprovació de l'addenda a les bases esmentades (exp. núm. 2016/879)

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable - Import

Altres serveis Of. Suport Intern
CIS Atenció a les Persones

Ref. Interna VB/vb (49200)

Acte de referència VNIS AJG 125/2016

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 C Jose Muñoz Luque Proposa 08/11/2018, 16:31

Presidència delegada CPISR-1 C Meritxell Budó Pla Proposa 21/11/2018, 10:46

Secretària General CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia Dona fe de
l'aprovació de
l'acord

29/11/2018, 14:01
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