Badalona,

REUNITS
D'una part, la Sra. Maria Pilar Otermin Vallejo, major d’edat, actuant en nom i representació
de BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, S.A (en endavant BSA), en la seva qualitat de
Gerent, amb domicili a Badalona, Plaça Pau Casals, núm. 1 Torre i amb CIF A-59551655,
segons acredita mitjançant escriptura pública d’apoderament atorgada per la citada empresa al
seu favor pel notari de Badalona Sr. Carlos Vázquez Atkinson, en data 31 de gener de 2020, i
número de protocol 395, apoderament que manifesta vigent i no revocat.
D'altra part, el Sr. José Augusto García Navarro, en nom i representació de CSC, SERVEIS
INSTRUMENTALS, SAU, provista de NIF A-62289830, amb domicili a 08022 Barcelona,
Avinguda Tibidabo 21, en la seva qualitat d’apoderat de la societat.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.

Que en data 18 de juny de 2020, Badalona Serveis Assistencials, SA i CSC Serveis
Instrumentals, SAU van formalitzar un encàrrec a mitjà propi instrumental per a la
prestació del servei de Delegat de Protecció de Dades, amb efectes 15 de juny de
2020.

II.

Que l’encàrrec tenia una vigència inicial d’un any, prorrogable de forma expressa per
períodes anuals fins a un màxim de 5 anys.

III.

Que en data 3 de juny de 2021, l’Òrgan de contractació de Badalona Serveis
Assistencials, SA va resoldre prorrogar per un any l’encàrrec al qual es refereixen les
manifestacions precedents, iniciant-se dita pròrroga el dia 15 de juny de 2021, pròrroga
que manifesta acceptar el contractista, que es regirà per les següents

CLÀUSULES
ÚNICA.- Es prorroga l’encàrrec a un mitjà propi instrumental del servei de Delegat de Protecció
de Dades des del dia 15 de juny del 2021 fins el 14 de juny del 2022, d’acord amb el que
disposa la clàusula setena de l’encàrrec formalitzat i amb un cost de 14.400 euros exempts
d’IVA.
I en senyal de conformitat, ambdues parts signen el present document digitalment,

José Augusto Garcia Navarro
Apoderat de CSCSI,SA

Maria Pilar Otermin Vallejo
Gerent de Badalona Serveis Assistencials, S.A.

