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CONTRACTE PRIVAT d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi les
pèrdues o danys materials del patrimoni que gestiona el Consorci
Sanitari Integral, a l’Hospitalet de Llobregat, a 25 de juliol de 2019

REUNITS
D’una part, Carlos Constante i Beitia, major d’edat, amb DNI número
en nom i representació del Consorci Sanitari Integral, amb CIF
número Q5856254G, en la seva qualitat de director general, òrgan de
contractació quina competència resulta del que disposa l’acord que el Consell
Rector del Consorci Sanitari Integral va adoptar en sessió del dia 23 de maig
de 2016 i elevat a públic en data 26 de maig de 2016 davant la notària de
Sant Joan Despí, la Sra. Sílvia Toquero Cariello, amb el número de protocol
366.
D’altra part, María Aranzazu Puig Fernandez, major d’edat, amb el DNI
núm.
en nom i representació de l’empresa ZURICH
INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, amb domicili a Barcelona,
Via Augusta, 200, amb NIF núm. W0072130H, segons acredita mitjançant
escriptura pública d’apoderament atorgada a la citada empresa al seu favor
en data 8 de febrer de 2012, davant el notari de Barcelona, Sr. Jaime Monjo
Carrió, amb número de protocol 149, apoderament que manifesta vigent i no
revocat.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I. En data 15 de maig de 2019, l’òrgan de contractació del Consorci Sanitari
Integral va aprovar l’expedient de contractació d’una pòlissa d’assegurança
que cobreixi les pèrdues o danys materials del patrimoni que gestiona el
Consorci Sanitari Integral, mitjançant procediment obert no harmonitzat i,
juntament amb l’expedient, es va aprovar la despesa, el plec de clàusules
administratives particulars, el quadre de característiques específiques i el
plec de prescripcions tècniques que regeixen l’objecte de la contractació i
que tenen caràcter contractual, junt amb el present document i la proposició
presentada per l’empresa adjudicatària.
II. En data 12 de juny de 2019 se li va requerir a l’empresa ZURICH
INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA d’acord amb l’article 150 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per
tal que presentés la documentació detallada al punt 2 del mateix article,
documentació la qual ha estat presentada per aquesta en data 26 de juny de
2019.
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L’empresa adjudicatària ha constituït una garantia definitiva per import de
7.963,83 euros mitjançant aval bancari de data 17 de juny de 2019, segons
s’acredita per l’exhibició en aquest acte del resguard amb referència
0182000957527, fotocòpia del qual s’uneix com annex.
III. L’òrgan de contractació del Consorci Sanitari Integral, en compliment del
que disposa l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, va acordar en data 28
de juny de 2019 resoldre l’adjudicació del contracte a l’empresa ZURICH
INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA d’acord amb les
característiques tècniques i el preu que han estat presentats per aquesta i
que són els que es contenen en la proposició ofertada per l’empresa
adjudicatària que s’adjunta mitjançant Annex al present contracte.
Aquesta resolució es va notificar a l’empresa i es va publicar al Perfil de
Contractant del Consorci Sanitari Integral.
IV. En virtut del que s’ha exposat i dintre del termini establert a l’article 153
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, convenen en l’atorgament d’aquest contracte amb subjecció a les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa adjudicatària ZURICH INSURANCE PLC,
SUCURSAL EN ESPAÑA es compromet a prestar el servei de pòlissa
d’assegurança que cobreixi les pèrdues o danys materials del
patrimoni que gestiona el Consorci Sanitari Integral, d’acord amb les
condicions establertes al plec de clàusules administratives particulars, al
quadre de característiques específiques i de prescripcions tècniques i la
seva proposta d’execució, en aquells aspectes que aquesta suposi una
millora respecte del requerit als esmentats plecs.
SEGONA.- El preu del contracte és de CENT CINQUANTA-NOU MIL
DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
SENSE IVA (159.276,72 euros sense IVA), segons consta a la proposta
econòmica presentada per l’empresa contractista que s’adjunta mitjançant
annex al present contracte.
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TERCERA.- Aquest preu serà abonat al contractista en els termes
establerts a l’article 198 de la Llei, 9/2017,de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic
espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès allò especificat a l’article 103 de la Llei, 9/2017,de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament
jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i al context econòmic
actual del Consorci Sanitari Integral no procedeix la revisió de preus del
present contracte, d’acord amb el quadre de característiques específiques
en relació al plec de clàusules administratives particulars.
QUARTA.- Facturació electrònica
La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya preveu el foment de la factura electrònica en l’àmbit de
la Generalitat de Catalunya, i la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre,
d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic, regula l'obligació de presentació de factura
electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de
2015. Per tant, l’adjudicatari ha de lliurar les seves factures al servei
e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la
seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del
sector públic de Catalunya https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7.
Els codis DIR de la nostra entitat són els següents:
ENTITAT
Consorci
Sanitari
Integral
(CSI)

CIF

DIR3

Q5856254G A09006567

OFICINA
COMPTABLE

DIR3

Consorci
Sanitari Integral A09006567
(CSI)

ÒRGAN
GESTOR

DIR3

UNITAT
TRAMITADORA

Consorci Sanitari
Integral (CSI)

A09006567

Consorci Sanitari
Integral (CSI)

A més dels requisits legalment establerts, les factures, han de contenir
l’indicador de servei o aprovisionament que permeti la correcta tramitació
de la factura:
·
·
·

Número d’expedient de contractació si s’escau (FileReference)
Número de comanda (ReceiverTransactionReference)
Número d’albarà (DeliveryNote)

Podeu trobar la informació relativa a la factura electrònica en l’àmbit de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en l’espai web de
comunicació amb proveïdors
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http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_p
ublic/tresoreria_i_pagaments/
Podeu adreçar les consultes relacionades amb el lliurament i els requisits
formals de la factura electrònica al servei e.FACT del Consorci AOC. Les
dades de contacte del servei de suport tècnic de l’AOC són efact@aoc.cat ,
telèfon: 902 90 10 80 / 93 272 25 01.
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACTEmpreses
Heu de continuar adreçant les vostres consultes relacionades amb el
contingut comercial de la factura i els indicadors de servei o
aprovisionament a les persones de contacte que us han sol·licitat el bé o
servei.
Qualsevol aclariment es pot adreçar a la oficina d’impuls a la factura
electrònica de la Generalitat a l’enllaç següent:
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId
=6&set-locale=ca_ES
CINQUENA.- La data d’inici per a la prestació dels serveis objecte
d’aquesta licitació serà el dia 1 d’agost de 2019.
SISENA.- La vigència del present contracte serà de 1 any a comptar des de
la data d’atorgament del contracte.
Un cop vençut el termini de vigència del contracte, aquest no podrà ser
prorrogat.
SETENA.- El compliment de les obligacions assumides en virtut del present
contracte per part de l’empresa contractista ZURICH INSURANCE PLC,
SUCURSAL EN ESPAÑA es garanteix mitjançant l’afectació de la garantia
definitiva constituïda pel mateix a tals efectes i que, un cop realitzat
satisfactòriament l’objecte del contracte i vençut el termini de vigència del
mateix, li serà retornada amb tots els requisits legals establerts.
VUITENA.- La formalització del contracte suposa el tractament de dades per
part de l’empresa contractista com a encarregada del tractament de dades
personals. Aquesta informació ha de ser considerada com a confidencial i
tractada com a tal segons el que estipula la el Reglament Europeu de
Protecció de Dades (UE) 2016/679.
L’empresa contractista, amb la formalització del contracte, s’obliga al
compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27d’abril de 2016, relatiu a la protecció
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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 i
la normativa de desenvolupament vigent en cada moment.
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 la 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.
L’empresa contractista, si per prestar el servei pactat ha d’accedir a dades de
caràcter personal de les que la contractant és responsable de tractament,
serà encarregada del tractament de les dades personals que són de la
titularitat de la contractant responsable del tractament i es compromet a
utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats.
L’empresa contractista es compromet, d’acord amb el que disposa l’art. 28
del RGPD, a tractar les dades conforme a les instruccions de la contractant
responsable del tractament, per a l’estricte prestació dels serveis contractats;
a no aplicar o utilitzar les dades personals que provinguin dels fitxers de
titularitat de la contractant responsable del tractament amb una finalitat
diferent a la d’aquest contracte i a no comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols
per a la seva conservació, a terceres persones. En aquest sentit caldrà signar
el corresponent contracte d’encarregat de tractament, d’acord al previst a
l’article 28.3 del Reglament General de Protecció de Dades, en el que
s’estableix l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, així
com el tipus de dades personals i categories d'interessats i les obligacions i
els drets del responsable. Així mateix en aquest contracte es determina que
l’encarregat de tractament:
-Tractarà les dades personals únicament seguint instruccions documentades
del responsable, fins i tot en relació amb les transferències de dades
personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi
estigui obligat en virtut del dret de la Unió o dels estats membres al qual està
subjecte l'encarregat. En aquest cas, l'encarregat ha informarà el responsable
d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho
prohibeixi per raons importants d'interès públic.
- Garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals s'han
compromès a respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una
obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.
-Pren totes les mesures necessàries, de conformitat amb l'article 32. Del
RGPD.
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-Respectarà les condicions establertes als apartats 2 i 4, per recórrer a un
altre encarregat del tractament. - Assistirà el responsable sempre que sigui
possible, d’acord amb la naturalesa del tractament i mitjançant les mesures
tècniques i organitzatives adequades, sempre que sigui possible, perquè
pugui complir amb l’obligació de respondre les sol·licituds que tinguin per
objecte l'exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III del
RGPD.
-Ajudarà el responsable a garantir el compliment de les obligacions que
estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del
tractament i la informació a disposició de l'encarregat.
-A elecció del responsable, suprimirà o retornarà totes les dades personals,
una vegada finalitzada la prestació dels serveis de tractament, i suprimirà les
còpies existents, tret que sigui necessari conservar les dades personals en
virtut del dret de la Unió o dels estats membres.
- Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per
demostrar que compleix les obligacions que estableix aquest article. Així
mateix, permetrà i contribuirà a la realització d’auditories, incloses
inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest
responsable. Així mateix si l'encarregat considera que una instrucció
infringeix aquest Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de
dades de la Unió o dels estats membres, n’ha d’informar immediatament el
responsable.
L’empresa contractista i els seus treballadors o professionals, així com els
subencarregats, si escau, s’obliguen a guardar estricte secret de tota aquella
informació a la qual tinguin accés i del compliment de totes aquelles mesures
tècniques i organitzatives que s’estableixen per a garantir la confidencialitat i
integritat de la informació. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després
de finalitzar i extingir-se el contracte.
En cas que l’empresa adjudicatària presti serveis que no requereixin accés a
dades, l’empresa haurà d’informar del fet de no requerir-se aquest accés i del
deure de secret en cas de descobriment accidental o casual de dades als
treballadors o professionals que, per compte seva, prestin els serveis a les
instal·lacions del Responsable del Tractament.
NOVENA.- L’incompliment del present contracte per part del contractista serà
penalitzat d’acord amb allò previst al plec de clàusules administratives
particulars i els articles 192 i 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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DESENA.- El quadre de característiques específiques, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques tenen
caràcter contractual i el representant de l’empresa adjudicatària declara el
seu coneixement tot signant un exemplar de cadascun dels esmentats plecs
que s’adjunten a aquest document.
ONZENA.- Aquest contracte es regirà en tot el que no estigui establert al
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions
Tècniques i al quadre de característiques específiques, pel que fa als
efectes i extinció del mateix, a les normes del Dret privat i en
conseqüència es sotmetran a la Jurisdicció civil No obstant això, les
qüestions litigioses relatives a la preparació i adjudicació del mateix seran
competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
DOTZENA.- S’informa que el responsable d’aquest contracte és la
Direcció Econòmicofinancera del Consorci Sanitari Integral.
Com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte en
exemplars per duplicat,

Carlos Constante i Beitia
Firmado digitalmente
por
CARLOS CONSTANTE
(R: Q5856254G)
Fecha: 2019.07.25
11:16:07 +02'00'

Director general
Consorci Sanitari Integral

María Aranzazu Puig Fernandez
MARIA
ARANZAZU PUIG
(R: W0072130H)

Firmado digitalmente por
MARIA
ARANZAZU PUIG (R:
W0072130H)
Fecha: 2019.07.26 09:33:06
+02'00'

Apoderada
ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL
EN
ESPAÑA

