Expedient: 6850/2018 «SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ (OBRA CIVIL), DE DOS EQUIPS DE
CONTENIDORS SOTERRATS»
- LOT 1: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN GRUP DE CONTENIDORS SOTERRATS AL
CARRER SALVADOR GENÍS I BECH
- LOT 2.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN GRUP DE CONTENIDORS SOTERRATS A
LA PLAÇA RIERA LLORCA.
Òrgan Autoritzant: Alcaldia
Acord d’adjudicació: 21 d’agost de 2019
Preu d’adjudicació:
- Lot 1: 23.768,56 euros, IVA inclòs (Preu base: 19.643,44 euros + IVA 21%: 4.125,12 euros)
- Lot 2: 23.140,89 euros, IVA inclòs (Preu base: 19.124,70 euros + IVA 21%: 4.016,19 euros)
Garantia definitiva: Lot 1: 982,17 euros Lot 2: 956,24 euros Data: 25 de juliol de 2019
Lloc: Ajuntament de Pineda de Mar
Document: Contracte administratiu
PARTS QUE INTERVENEN
D’una banda, el Sr. Xavier Amor i Martín, Alcalde de l’Ajuntament de Pineda de Mar, fent ús de les
atribucions que li confereix l’art. 53 del D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I d’altra banda, el Sr. Antonio Álvaro Jiménez, com a representant de l'empresa EUROSOTERRADOS,
S.L amb CIF B 30872097, i amb domicili al carrer Litio , parcela 37 , Polígono Industrial los
Camachos, 30369 Los Camachos,Cartagena, Murcia.
EXPOSEN
Que en execució dels tràmits procedimentals autoritzats a l’expedient de l’encapçalament i de
conformitat amb l’acord d’adjudicació contractual que es cita i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, que regeixen el contracte, procedeix la formalització del present contracte administratiu,
sobre la base de les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- El Sr. Antonio Álvaro Jiménez, com a representant de l'empresa EUROSOTERRADOS,
S.L es compromet a realitzar el contracte del «Subministrament i instal·lació (obra civil) de dos
equips de contenidors soterrats: Lot 1: al carrer Salvador Genís i Bech» i Lot 2 a la Plaça Riera Llorca
de Pineda de Mar», amb subjecció estricta als Plecs de Clàusules Administratives generals i
particulars i a la memòria valorada que regeixen el contracte, i amb les ofertes presentades per
l'adjudicatari, pels preus aprovat per Resolució d’Alcaldia ALC/2177/2019 de data 21 d’agost de
2019, que corresponen als següents imports i terminis:
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•

LOT 1: Subministrament i instal·lació d’un grup de contenidors soterrats al carrer Salvador
Genís i Bech, per un preu de 23.768,56 euros, IVA inclòs (Preu base: 19.643,44 euros + IVA
21%: 4.125,12 euros) i amb una reducció del termini d’execució de 15 dies.

•

LOT 2.- Subministrament i instal·lació d’un grup de contenidors soterrats a la Plaça Riera
Llorca, per un preu de 23.140,89 euros, IVA inclòs (Preu base: 19.124,70 euros + IVA 21%:
4.016,19 euros) i amb una reducció del termini d’execució de 15 dies.

El termini de subministrament i instal·lació dels dos lots, d’acord amb les ofertes presentades per
l’adjudicatària és de 45 dies a comptar des de la formalització de l’Acta de Comprovació del
Replanteig.
SEGONA.- L’adjudicatari respondrà del compliment de les seves obligacions contractuals amb les
garanties definitives, ja constituïda a la Tresoreria Municipal, i sense perjudici dels actes o accions
que, en dret, estiguin a l’abast de l’administració contractant per raó del contracte.
TERCERA.- Les parts contractants accepten el present document administratiu i s’obliguen a
realitzar les prestacions contractuals que se’n deriven del mateix, i del qual formen part integrant el
Plec de clàusules administratives particulars amb codi de verificació 2H6Q4V686G1Z0F21166Z i la
memòria valorada amb codi de verificació 023L104X6X60502E0HQ5 que són accessibles a https://
seu.pinedademar.org/validacio i dels quals l’adjudicatària declara disposar, conèixer i acceptar.
QUARTA.- Per a allò no previst en el present contracte administratiu, les parts es remeten al plec
tipus de Clàusules administratives generals vigents a l’Ajuntament de Pineda de Mar amb codi de
verificació 5W4R0N2A3H6D274G0XWV , i al sistema de fonts normatives aplicable a la contractació
de les entitats locals.
CINQUENA.- Les parts contractuals es sotmeten a la jurisdicció Contenciosa-Administrativa amb
competència territorial en aquesta vila, renunciant expressament l’adjudicatari al seu fur propi.
SISENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT
L'objecte d’aquest punt és la regulació de la relació entre l’Ajuntament de Pineda de Mar,
responsable del tractament i titular de les dades, i l'empresa adjudicatària, encarregada del
tractament, és a dir, encarregada de tractar les dades personals per compte del responsable del fitxer
com a conseqüència de l’existència d’una relació jurídica que els vincula i delimita l’àmbit de la seva
actuació per la prestació d’un servei, als efectes de donar compliment al que estableix l’article 28 del
Reglament Europeu 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD).
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Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al RGPD, i a
qualsevol altra norma vigent o que en el futur es pugui promulgar sobre la matèria, respecte les
informacions i dades utilitzades en el transcurs del compliment d’aquest contracte.
Tractament de dades de caràcter personal
El responsable del tractament manifesta que és titular dels tractaments que contenen dades de
caràcter personal recollides legalment, degudament recollits en el seu Registre d’Activitats de
tractament i que, en virtut dels serveis contractats a l’encarregat del tractament, autoritza i delega el
seu tractament, en la mesura que sigui necessari per a la prestació dels mateixos.
Les parts afirmen i garanteixen que les dades de caràcter personal que contenen els seus respectius
tractaments han estat recollides d’acord amb el que estableix el RGPD.
Finalitat del tractament
L'encarregat del tractament de la informació facilitada per l’Ajuntament de Pineda de Mar únicament
tractarà les dades per realitzar per compte del responsable del tractament a la prestació dels serveis
contractats i, en cap cas, els utilitzarà per a finalitats diferents a les acordades en el contracte.
L’ús no autoritzat o per a un destí diferent a l’acordat en el present contracte, per part de
l’adjudicatari/ària, de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat industrial o
intel·lectual, encara que sigui parcialment, facultarà a l'Ajuntament de Pineda de Mar a instar la
resolució del present contracte.
Mesures de Seguretat
És l’adjudicatari l'encarregat d'aplicar a les dades tractades, les mesures de seguretat establertes
reglamentàriament en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així mateix, ambdues parts es comprometen a adoptar les mesures tècniques i organitzatives
necessàries i adequades al risc, per donar compliment al RGPD, amb la finalitat de garantir la
seguretat i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat als tractaments de dades.
Comunicació de dades a tercers
L’adjudicatari no comunicarà les dades de caràcter personal a les que pugui tenir accés d'acord amb
el que estipula el present contracte a un tercer, ni tan sols per la seva conservació, llevat que en el
contracte de prestació de serveis marc detalli el contrari.
Per tant, l’adjudicatari es compromet a no realitzar cap cessió de les dades, llevat que la mateixa fos
imprescindible per a l'efectiva prestació del servei, en el cas, l’adjudicatari sol·licitarà autorització
prèvia a l’Ajuntament de Pineda de Mar, responsable del tractament, que podrà atorgar o resoldre el
contracte amb el primer. L'autorització s'haurà de formalitzar per escrit.
Exercici de drets
En els casos en què els titulars de les dades exercitin els seus drets davant l'encarregat del
tractament, aquest ha de traslladar l'esmentada sol·licitud, en el termini màxim de 3 dies, al
responsable del tractament a fi que pel mateix es resolgui, en els terminis establerts per la normativa
vigent.
Deure d'informació mutu
Ambdues parts, d'acord amb el que disposa el RGPD, s'informen mútuament de que les dades de
la/les persona/es de contacte que figura en l'encapçalament del present contracte seran
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incorporades als fitxers titularitat de cadascuna de les parts amb la finalitat de gestionar aquesta
relació.
Deure de conservació
L'adjudicatari del tractament conservarà, degudament bloquejades les dades mentre puguin derivar
responsabilitats de la seva relació amb el responsable del tractament.
L'adjudicatari conservarà les dades de caràcter personal a què hagi tingut accés per raó del servei
prestat, així com qualsevol suport o document en què constin, durant el temps en què estigui vigent
aquest servei o perquè així vingui disposat per llei, finalitzat aquest, tornarà o, si escau, destruirà
aquestes dades o suports.
Finalitzada la relació contractual, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes o
retornades a la part que les hagi proporcionat, així com qualsevol suport o document on consti
alguna dada de caràcter personal objecte de tractament, a excepció que existeixin requeriments de
tipus legal.
Confidencialitat de la informació
L’adjudicatari i l’Ajuntament de Pineda de Mar s'obliguen a mantenir la més estricta reserva i
confidencialitat sobre tota la informació de l'altra part a la qual tinguin accés amb motiu del present
contracte, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament
d'aquest contracte.
Responsabilitat
L'adjudicatari es compromet a complir amb les obligacions establertes en el present contracte i en la
normativa vigent, en relació amb el present encàrrec de tractament. De conformitat amb el que
estableix l'article 28 del RGPD, l'adjudicatari serà considerat responsable del tractament en el cas
que destini les dades a altres finalitats, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del
present contracte, responent de les infraccions en què hagi incorregut.
Cadascuna de les parts faculta a l’altra part per repercutir-li els costos incloent tot tipus
d’indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les persones afectades, per
negligència i/o falta de confidencialitat, ús i/o tractament indeguts de les dades personals, incloent
expressament qualsevol import derivat de sancions que eventualment pogués imposar l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades o l’Agència espanyola de Protecció de Dades per l’incompliment o
compliment defectuós de la normativa aplicable, sempre que aquests costos siguin conseqüència
d’un incompliment imputable a l’altra part. Així mateix, cadascuna de les parts comunicarà a l’altra
part les reclamacions que en aquest sentit rebi perquè aquesta pugui assumir al seu càrrec la
defensa legal. La part a qui li sigui imputable l’incompliment haurà d’actuar en tot moment de forma
coordinada amb l’altra part, amb obligació de preservar la imatge d’aquesta última.
L’Ajuntament de Pineda de Mar es reserva el dret de requerir a l’empresa adjudicatària, en qualsevol
moment de la relació contractual, els documents jurídics que acreditin la correcta implementació i
compliment de les disposicions establertes al RGPD:
1. Certificació de l’última Auditoria biennal obligatòria que acredita l’estat actual de
compliment del RGPD a l’empresa;
2. Model de Política de Privacitat de Treballadors que realitzen la prestació de serveis al seu
càrrec;
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3. Memòria descriptiva o Document de Seguretat de les mesures que adoptaran per assegurar
la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades tractades i de la documentació
facilitada.
L’ALCALDE

EL CONTRACTISTA

Sr. Xavier Amor i Martín

Sr. Antonio Álvaro Jiménez, com a representant de
l'empresa EUROSOTERRADOS, S.L
N’he pres nota
EL SECRETARI GENERAL,

Emili Tapias Sola
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