Districte de Sant Martí
Pl.Valentí Almirall núm.1
08018 Barcelona

MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTA DE CONTRACTE MENOR

El/laSr/Sra............................................................

amb

NIF..............................................., en nom propi o en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica ................................... amb NIF/C IF........................................
En relació a la petició d’oferta del següent:
Petició de contracte: 22002971
Objecte:
Fabricació, manipulació i instal•lació en la via pública de panells informatius sobre la història
de l’espai que va ocupar la Fàbrica del C ànem al Poblenou

FORMULO LA SEGÜENT OFERTA EC ONÒMIC A D’AC ORD AMB PREUS DE MERC AT:

Preu net sense IVA 1: ............. €
Import de l’IVA que correspon al tipus impositiu del .....% : ................... €
Preu total IVA inclòs: ........................... €

DESIGNO I AC C EPTO
Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb
aquesta
contractació,
la
següent
adreça
de
correu
electrònic
(@):
..............................................................................................................................

Telèfon de contacte: ......................................................................

DECLARO
Que l'empresa a la qual represento legalment:
està facultada per contractar amb l’Administració, ja que té capacitat d’obrar i no es troba
en cap de les prohibicions per contractar establertes a la Llei 9/2017 de C ontractes del
Sector Públic (LC SP);
està donada d’alta a l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques corresponent a
l’objecte del contracte i que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, i que no té cap deute amb l'Ajuntament de Barcelona ;
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El preu sense IVA no pot superar l’import net que s’especifica en el document descriptiu.
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està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
1
C atalunya (RELI), (NIF de l’apoderat .....................................................) 3 i
tota la
documentació que figura en el RELI manté la seva vigència i no ha estat modificada.

Dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals.
Que Sí / No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta la
següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a
aquestes actuacions ......

AUTORITZO A L’AJUNTAMENT DE BARC ELONA, en cas de resultar adjudicatari/ària del
contracte:
4
a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a
través del C onsorci d’Administració Oberta de C atalunya (C onsorci AOC ), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries imposades per les disposicions vigents, i durant tota la vigència del contracte;
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a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social ( TGSS), directament o a
través del C onsorci d’Administració Oberta de C atalunya (C onsorci AOC ), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, i durant tota la vigència del
contracte.”

M’OBLIGO I C OMPROMETO en cas de resultar adjudicatari/ària del contracte a:
Executar les prestacions objecte del contracte amb estricte compliment de les previsions
de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals, el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del C onsell, de 27 d’abril de 2016 i
altra normativa de desenvolupament en aquesta matè ria.
Tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment
del present contracte d'acord amb les instruccions indicades a l’annex corresponent, i
amb la consideració d’encarregat del tractament.
Guardar 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.
Mantenir les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que té implantades, 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 I'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a que estan exposades.

-

-

-

-

Protecció de dades personals de l´empresa licitadora
D´acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades seran
tractades per l´Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar la contractació
municipal (tractament 0547-Gestió de la contractació administrativa a tercers), legitimada en
base a la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de C ontractes del Sector Públic. Les vostres dades
seran cedides si escau a la Secretaria Tècnica de la Junta C onsultiva de C ontractació
2
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Marcar amb una X en cas que sigui certa l’afirmació.
Emplenar quan es tracti de persona jurídica o persona física que no actuï en nom propi.
Marcar amb una X en cas de donar l’autorització
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Administrativa de la Generalitat de C atalunya i s´incorporaran a un fitxer anomenat
“Plataforma de Serveis de C ontractació Pública (PSC P)” amb la finalitat de publicar aquesta
informació a la PSC P (perfil licitador); els usos previstos d´aquestes dades són el registre de
les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de
contractació d´àmbit territorial català que fan servir la PSC P (perfil licitador) i les seves eines
de licitació electrònica. Les vostres dades seran conservades el temps establert per complir
amb les obligacions legals.
Pel que fa al tractament 0547-Gestió de la contractació administrativa a tercers, teniu dret a
accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu
consultar informació addicional sobre aquest tractament i protec ció de dades a
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Pel que fa a la política de privacitat de la
Generalitat de C atalunya, presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la
Junta C onsultiva de C ontractació Administrativa, ubicades a la Gran Via de les C orts
C atalanes,
635,
08010
de
Barcelona
o
mitjançant
l´adreça
electrònica:
protecciodedades.eco@gencat.cat.

Tractament de dades personals a les quals tingui accés l’adjudicatari per a
l’execució del seu contracte

ANNEX 1: PROTECCIO DE DADES PERSONALS (especial)
Les dades tractades s’integren dins la tipologia següent: (mantenir les que corresponguin 1,2
o 3)
1.- Dades especialment protegides (nivell molt crític/crític)
•
especialment protegides: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o
ètnic, salut (malalties, discapacitats...), vida sexual, violència de gènere, dades genètiques,
dades biomètriques identificatives.
2.- Dades d’infraccions i perfilat (nivell sensible)
•
infraccions: penals, administratives.
•
Perfil: conjunt de dades que configuren un perfil, és a dir que permeten tractar de
forma diferenciada els afectats en funció de les seves característiques.
3.- Altres dades (nivell baix)
•
identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms,
adreça, e-mail, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, marques físiques, núm. reg.
personal, signatura electrònica.
•
personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe,
nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o
antropomètriques.
•
socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions, estils
de vida, clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions.
•
professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a
col•legis/associacions professionals.
•
treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la
nòmina, historial laboral, altres.
•
comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, web’s,...),
creacions artístiques, científiques o tècniques.
•
econòmico-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades
bancàries, plans de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina,
impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, histo rial de crèdits,
targes de crèdit.
•
transaccions: bens i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres,
compensacions/indemnitzacions.
•
infraccions: administratives.
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La finalitat del tractament serà...........................
L ’empresa adjudicatària com a encarregada de tractament i tenint en compte
l’adequació del nivell de seguretat al risc, tindrà les obligacions següents:



















Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà
utilitzar-les per a finalitats pròpies.
Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del
responsable.
Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’a ctivitats de tractament
efectuades per compte del responsable que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada
responsable per compte del qual actuï l’encarregat.
2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.
3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
apropiades que estigui aplicant.
No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb
l’autorització expressa del responsable del tractame nt, o en els supòsits legalment
admissibles. Si l’encarregat vol subcontractar, haurà d’informar obligatòriament al
responsable i sol·licitar la seva autorització prèvia.
Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús després de que finalitzi el
contracte.
Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s’hagin
compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a com plir
les mesures de seguretat corresponents, de les quals se les ha d’informar
convenientment.
Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de
la obligació establerta a l’apartat anterior.
Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.
Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de
protecció de dades davant de l’encarregat del tractament ( accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades), aquest haurà
de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable. La
comunicació haurà de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres
informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. (per valorar la
pertinença del seu contingut).
Assistir al responsable en la seva obligació de res pondre a les sol·licituds que tinguin
per objecte l’exercici dels drets dels interessats així com també als requeriments de
les autoritats de control.
En allò referent a les notificacions de violacions de la seguretat de les dades:
1.

L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, de forma
immediata i mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada pel responsable,
les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals
tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la
documentació i comunicació de la incidència.

Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
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a)

b)
c)

2.

Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloent 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.
Dades de la persona de contacte per obtenir més informació.
Descripció de les possibles conseqüèncie s de la violació de la seguretat de les
dades personals. Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar
remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent si escau, les
mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, la informació s’ha de
facilitar de forma gradual i sense dilacions.
L’Encarregat, a petició del responsable, comunicarà en el menor temps possible
aquestes violacions de la seguretat de les dades als interessats, quan sigui
probable que la violació suposi un alt risc pels drets i llibertats de les persones
físiques.
La comunicació ha de fer-se en un llenguatge clar i senzill i haurà d’incloure els
elements que en cada cas assenyali e l responsable, com a mínim:
a)
b)
c)
d)








La naturalesa de la violació de les dades
Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregat on es pugui
obtenir més informació.
Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals.
Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable de
tractament per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades
personals, incloent si escau, les mesures adoptades per a mitigar els
possibles efectes negatius.

Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el
compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o
les inspeccions que realitzi el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
Permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del
responsable o auditor autoritzat per aquest.
D’acord amb l’art. 32 del RGPD i el nivell de mesures establert per l’Ajuntament de
Barcelona, prendrà totes les mesures necessà ries per a la seguretat del tractament,
incloent entre d’altres, si s’escau:
o La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
o La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
o La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
o Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.
Per tal d’avaluar l’adequació del nivell de seguretat, tindrà particularment en compte
els riscos que presenti el tractament de les dades com a conseqüència de la
destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita d e dades personals trameses,
conservades o tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a les
dades esmentades.
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Al finalitzar la prestació dels serveis del tractament d’acord amb les instruccions que
rebi de l’Ajuntament de Barcelona, suprimir o tornar totes les dades personals i
suprimir les còpies existents (tret que existeixen obligacions legals que requereixin
la conservació per un temps definit).
Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres
disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres,
l’encarregat informarà immediatament al responsable.
Si l’encarregat infringeix la normativa de protecció de dades vigent (RGPD,
LOPDGDD...) serà considerat responsable del tractament.
Respecte les mesures de seguretat, haurà de complir aquelles establertes a l’annex
corresponent.

En cas que l’encarregat de tractament decideixi recórrer a un altre encarregat
(com per exemple, en cas de subcontractació) :











Haurà de comptar amb l’autorització prèvia per escrit de l’Ajuntament de Barcelona.
Si s’autoritzés recórrer a un altre encarregat i s’hagués de produir algun canvi,
s’haurà d’informar a l’Ajuntament de Barcelona, i aquest tindrà la possibilitat
d’oposar-se i rescindir el contracte.
L’altre encarregat tindrà les mateixes obligacions de protecció de dades que les
estipulades en el contracte o acte jurídic entre el responsable i l’encarregat i la
consideració d’encarregat de tractament de l’Ajuntament de Barcelona.
Si l’altre encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades,
l’encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant de l’Ajuntament de
Barcelona pel que respecta al compliment de les obligacions de l’altre encarregat.
El coneixement que tingui l'Administració dels subcontractes celebrats en virtut de
les comunicacions a què es refereixen els apartats anteriors, no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.»

L’empresa contractista haurà d’especificar:
a)
b)

c)

d)

La finalitat per la qual es cediran les dades esmentades.
L'obligació de el futur contractista de sotmetre en tot cas a la normativa nacional
i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que
estableix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202.
L'obligació de l'empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del
contracte una declaració en la que posi de manifest on van a estar ubicats els
servidors i des d'on es van a prestar els serveis associats als mateixos.
L'obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del
contracte, de la informació facilitada a la declaració a què es refereix la lletra c)
anterior.

Lloc i data
Signatura electrònica de la persona representant legal de l’empresa:
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