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1.- Antecedentes
La Junta de Govern Local va aprovar, en data 13 de desembre de 2016 l’adjudicació del
contracte d’assegurança de responsabilitat civil/patrimonial de l’Ajuntament de l’Hospitalet (AS70/2016) amb una vigència inicial de 2 anys per períodes anuals, fins a dos anys més.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2019 es va aprovar la
pròrroga del lot 2 (responsabilitat civil/patrimonial), per al període de les 00:00 hores de l’1 de
gener de 2020 fins a les 24:00 hores del 31 de desembre de 2020, per una prima anual de
145.000,00 euros exempts d’IVA.
Per resolució del tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports núm. 6707/2020 de 16 de juliol, es va aprovar la contractació, mitjançant procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei d’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per un valor estimat de contracte de
626.400,00 euros (AS-50/2020).
L’esmentada licitació es va declarar deserta per Resolució 9198/2020 de 23 d’octubre ja que
dins del termini atorgat per a la presentació d’ofertes no es van presentar proposicions per part
de cap licitador.
El tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports,
en ús de les competències delegades per a la gestió de la contractació com a conseqüència de
la situació de crisi Sanitària del COVID-19, per l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en
la sessió AJT/JGL/24/2020 de 17 de juny de 2020, publicat en el BOPB el 30 de juny de 2020,
va aprovar per Resolució núm. 10913/2020 de 7 de desembre, la contractació, mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació urgent, del servei
d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
per un valor estimat de contracte de 850.000,00 euros (AS-89/2020). Atès que no hi va
concórrer cap licitador per Resolució del tinent d’alcaldia titular de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports núm. 474/2021 de data 25 de gener, es va declarar
deserta la licitació, i es va obrir un nou procés licitatori, mitjançant procediment negociat sense
publicitat. Dins del termini atorgat per a la presentació d’ofertes no es van presentar
proposicions per part de cap licitador declarant-se deserta la licitació.
Per resolució núm. 11704/2020 de 30 de desembre de 2020 el tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea
de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports va aprovar la continuïtat de la
prestació del servei d’assegurança de responsabilitat civil/patrimonial de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, adjudicat a SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
(A28011864), per al període de les 0:00 hores de l’1 de gener de 2021 fins a les 24:00 hores
del 31 de març de 2021. Període que s’ha ampliat fins les 24:00 hores del 30 de setembre de
2021 expedient AJT/46500/2020.
1/10

Per resolució núm. 2018/2021 de 5 de març de 2021 el tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports va una aprovar una consulta preliminar
de mercat com a actuació preparatòria per a la contractació d’una assegurança de
responsabilitat patrimonial.
2.- Exposició de les necessitats existents i justificació de la solució escollida
Els ciutadans poden presentar reclamacions a l’Ajuntament pels danys soferts pel normal o
anormal funcionament dels serveis públics de conformitat amb els articles 32 a 35 de la Llei
40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Així mateix, existeix una responsabilitat derivada dels actes o omissions no dolosos que
ocasionin danys a terceres persones, conforme a allò establert al Dret Privat.
Tot i que no existeixi una obligació legalment imposada, resulta sens dubte convenient la
subscripció d'un contracte d'assegurança que permeti traslladar els cost econòmic de les
indemnitzacions a favor d’un tercer que eventualment poguessin ser reconegudes per la pròpia
administració o per la jurisdicció competent.
Per tal de cobrir els riscos indicats es fa necessària la contractació d’una empresa
asseguradora per a dur-los a terme.
En l’actualitat, a més hem de tenir en compte que ens trobem davant d’una crisis sanitària
generada per la COVID-19. Un dels seus previsibles efectes jurídics es que es revisin des de la
perspectiva de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, les diferents mesures que hagin
adoptat o omès les administracions públiques així com les lesions que, en el seu cas, puguin
derivar-se de les mateixes per als béns i drets dels particulars. Així a l’exposició de motius del
RD 11/2020, es reconeix que es produeixi un increment de les reclamacions patrimonials.
Així mateix, la pandèmia pot repercutir en la responsabilitat patronal ja que l’art. 96.2 de la Llei
reguladora de la jurisdicció laboral estableix la presumpció de responsabilitat civil de
l’empresari , al establir que “En els processos sobre responsabilitats derivades d’accidents de
treball i malalties professionals correspon als deutors de seguretat i als concurrents en la
producció del resultat lesiu provar l’adopció de les mesures necessàries per prevenir o evitar el
risc, així com qualsevol factor excloent o disminuint de la seva responsabilitat.”
Aquest increment de sinistralitat que es preveu per la COVID-19 de fet ha provocat en gran
mesura que les licitacions anteriors hagin quedat desertes, segons informacions obtingudes del
sector assegurador, ja que les pòlisses licitades anteriorment o bé no excloïen de la seva
cobertura els sinistres derivats de la infecció per COVID-19, o bé tot i excloent-la de la seva
cobertura el pressupost de licitació, que s’havia determinat en base a uns càlculs relatius als
elements que integren la prima total tenint en compte uns indicadors de sinistralitat i altres
dades basades en l’històric de la pòlissa vigent, no va ser suficient per a que les companyies
asseguradores presentessin les seves respectives ofertes.
En tot cas, la valoració de la prima es complexa ja que els riscos derivats de la pandèmia ha
trastocat les bases de determinació dels nous llindars de risc assumibles per les
asseguradores.
Així mateix, atesa la necessitat d’endegar un nou procediment licitatori amb garanties suficients
per tal que concorrin les diferents companyies asseguradores que conformen el mercat i que la
licitació no quedi novament deserta, en el mes de març d’enguany s’ha publicat en el perfil del
contractant una consulta preliminar prevista a l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic referent a la contractació de l’assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial d’aquest ajuntament amb l’objectiu de conèixer de primera mà l’opinió dels
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operadors econòmics del mercat de l’assegurança, que aquests aportin les seves propostes i/o
recomanacions, i en conseqüència preparar millor la propera licitació.
Per tot l’anterior, donat que el present contracte no és susceptible de més pròrrogues és adient
procedir a la licitació d’un nou contracte.
El present contracte es qualifica de serveis, de conformitat amb la definició contemplada a
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017 (LCSP).No obstant això, per aplicació
de l’art. 25.1.a) 1er) el present contracte té naturalesa 2/10 privada i es regeix per la Llei
50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança i altres normes concordants, tot i que
quant a la preparació i adjudicació s’ha de subjectar a les disposicions en matèria de contractes
del Sector Públic.
Tanmateix, vistes les propostes realitzades pels operadors econòmics a la consulta preliminar
de mercat, es considera necessària una durada del contracte per dos anys, amb la possibilitat
de prorrogar dos anys mes per períodes anuals..
Insuficiència de mitjans: l’Ajuntament, per raons òbvies, no disposa de mitjans propis per
executar les prestacions pròpies d’aquest contracte, per la qual cosa resulta necessari procedir
a la seva contractació
3.- Objecte del contracte no divisió per lots
Consisteix en la contractació per part de l’Ajuntament, com a prenedor, d’una cobertura
d’assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat
civil/patrimonial que, segons la normativa legal vigent, corresponen directament,
mancomunadament, solidàriament o subsidiàriament als assegurats, per danys causats per
acció o omissió a terceres persones pel funcionament normal o anormal dels serveis que
gestiona en l’exercici de la seva activitat.
També queda garantida la responsabilitat civil/patrimonial de l’assegurat pels danys causats al
patrimoni de tercers que no són conseqüència d’un dany corporal i/o material previ i que
deriven d’errors o omissions comesos en l’exercici de l’activitat administrativa.
Queda també garantida la responsabilitat civil professional i patronal.
Codi CPV 66516400-4: Serveis d’assegurances de responsabilitat civil general
Codi CPV 66516500-5: Serveis d’assegurança de responsabilitat civil professional
No divisió per lots: Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com
una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades
de forma independent, per la qual cosa, als efectes del que disposa l’art. 99.3 LCSP, l’objecte
del present contracte no es divideix en lots.
4.- Pressupost base de licitació.
El pressupost de licitació del contracte ascendeix a 270.000 €, que és l’import màxim de les
primes totals a satisfer per la cobertura dels riscos que s’asseguren durant la vigència del
contracte (un any).
S’ha efectuat una estimació del preu en base a les propostes aportades pels operadors
econòmics a la consulta de mercat realitzada per aquesta administració, anunci publicat en el
perfil del contractant el 5 de març de 2021.
En l’actualitat, a més hem de tenir en compte que ens trobem davant d’una crisis sanitària
generada pel COVID-19. Un dels seus previsibles efectes jurídics es que es revisin des de la
perspectiva de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, les diferents mesures que hagin
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adoptat o omès les administracions públiques així com les lesions que, en el seu cas, puguin
derivar-se de les mateixes per als béns i drets dels particulars. Així a l’exposició de motius del
RD 11/2020, es reconeix que es produeixi un increment de les reclamacions patrimonials.
Aquest increment de sinistralitat que es preveu per la COVID-19 de fet ha provocat en gran
mesura que les licitacions anteriors hagin quedat desertes, segons informacions obtingudes del
sector assegurador, ja que les pòlisses licitades anteriorment o bé no excloïen de la seva
cobertura els sinistres derivats de la infecció per COVID-19, o bé tot i excloent-la de la seva
cobertura el pressupost de licitació, que s’havia determinat en base a uns càlculs relatius als
elements que integren la prima total tenint en compte uns indicadors de sinistralitat i altres
dades basades en l’històric de la pòlissa vigent, no va ser suficient per a que les companyies
asseguradores presentessin les seves respectives ofertes.
En tot cas la valoració de la prima es complexa ja que els riscos derivats de la pandèmia ha
trastocat les bases de determinació dels nous llindars de risc assumibles per les
asseguradores.
El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat (prima anual). Així, les
ofertes de les licitadores han d’incloure, dins del pressupost de licitació:
-

La prima de risc o prima pura, que es determina per la probabilitat de risc en base a
dades estadístiques i actuarials i financeres que analitzen les pròpies asseguradores i
que tindran en compte a l’hora de formular les seves ofertes.

De conformitat amb allò establert a els articles 94 i 95 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol,
d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i Reasseguradores les tarifes
de primes s'han de fonamentar en bases tècniques i en informació estadística elaborada
d'acord amb el que disposa aquesta Llei i les seves disposicions de desenvolupament, però
responen a el règim de llibertat de competència en el mercat d'assegurances, sense que ni les
condicions contractuals, ni les tarifes de primes i les citades bases tècniques estiguin subjectes
a autorització administrativa. És per això que, davant l'absència d'índexs oficials, la
determinació de l'import de la prima de l'assegurança ha de ser el resultat de la utilització d'un
elevat nombre de paràmetres (tant a l'hora de procedir a la valoració de el risc com dels costos
directes i indirectes) i requereix d'una anàlisi concreta amb base a criteris que són flexibles i
depenen en gran mesura dels preus i funcionament del 'mercat assegurador.
-

A aquesta prima se li sumen els diferents recàrrecs:
a) De seguretat
b) De gestió interna : despeses internes de l’asseguradora: personal, costos
administratius
c) De gestió externa: corredoria, despeses comercials
d) Prima del consorci de compensació d’Assegurances
e) Recàrrec de la Comissió liquidadora d’entitats asseguradores(CLEA)
f) Impost especial del sector de les assegurances (8%)

Es tracta d’un contracte privat d’assegurances, subjecte a l’Impost establert en l’article 12 de la
Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures fiscals, administrativa i Ordre Social i exempt
d’IVA d’acord
amb l’article 20.1.16 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el Valor Afegit.
5.- Imputació pressupost municipal.
Aquest contracte per la duració de la seva execució comporta que la seva despesa s’imputi a
diferents exercicis pressupostaris.
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Any
2021
2022

Partida Econòmica
02 9330 22240400
02 9330 22240400

Import total
67.500
202.500

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència, i l’informe
d’Intervenció.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
Atès que el contracte s’adjudicarà i/o formalitzarà en l’exercici anterior al de l'inici de l'execució,
se'n sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.
6.- Valor estimat del contracte.
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades,
així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte és de
540.000€ IVA exempt, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el
següent:
Període contractual (2021 (3 mesos) i 2022 (9 mesos)):
Possibles pròrrogues (1 any)

270.000€
270.000€

Total

540.000€

7.- Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a
cada criteri respecte del total de criteris a considerar:
Considerant l’objecte del contracte, es considera adient per tal de seleccionar la millor oferta en la
relació qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i
justifica:
Preu: fins a un màxim de 40 punts, la qual cosa representa 40% del total de puntuació a obtenir.
Millores: fins a un màxim de 60 punts, la qual cosa representa 60% del total de puntuació a
obtenir.
Justificació del criteri escollit: Els criteris per a la valoració de les proposicions vénen referits al
preu i a la millora en les prestacions objecte del contracte.
Formulació del criteri: Per al criteri referent a la millor oferta respecte del tipus de licitació
s’atorgarà el màxim de punts, i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de
forma proporcional, tal i com s’estableix en aquestes fórmules:
Criteri núm. 1. Millor oferta econòmica. De 0 a 40 punts.
Es valorarà amb 0 punts l’oferta que coincideixi amb el tipus licitatori.
Es valorarà amb 40 punts l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es valorarà segons aquesta fórmula:
Puntuació = Oferta més baixa × 40/Oferta a valorar
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Criteri núm. 2. La millora en la franquícia màxima general establerta en 1.000 € a la
clàusula 14.1 del plec de prescripcions tècniques es valorarà de 0 a 30 punts que es farà
d’acord amb la puntuació següent:
Sense franquícia: 30 punts
En el cas de millora de la franquícia establerta en el Plec fins a 5 punts.
S’atorgarà 0 punts a la franquícia establerta en el Plec i 5 punts a la franquícia més baixa i la
resta es valorarà aplicant la fórmula següent:
Puntuació = Oferta més baixa × 5/Oferta a valorar
Criteri núm. 3. La millora en el pagament directe per part de l’asseguradora dels
honoraris a l’advocat escollit per l’assegurador referida en la clàusula 5 del plec de
prescripcions tècniques 11 punts.
11 punts si la companyia asseguradora realitza el pagament dels honoraris directament a
l’advocat escollit, i 0 punts si no el realitza i ho ha de gestionar el propi Ajuntament.
Criteri núm. 4. Millores en els límits d’indemnització es valoren fins a 9 punts.
Per l’increment de cadascun dels límits i sublímits establerts en la condició 9.a) del plec (llevat
del límit per víctima en la responsabilitat primària-pura) fins a 9 punts distribuïts en:
2.1 Millora en el límit per sinistre: fins a 3 punts.
2.2 Millora en el límit per anualitat: fins a 3 punts.
2.3 Millora en el límit patronal: fins a 3 punts.
Es valorarà amb 0 punts l’oferta que coincideixi amb el límit que figura en el Plec.
Es valorarà amb 3 punts el límit més alt.
La resta d’ofertes es valorarà segons aquesta formula:
Puntuació = Oferta a valorar/ Oferta límit més alta × 3
Criteri núm. 5. La millora en la mediació per part d’un corredor d’assegurances 10 punts.
La companyia que aporti una corredoria encarregada de col·laborar amb l’Ajuntament en la
gestió de les reclamacions i de coordinar la comunicació entre asseguradora i administració 10
punts. Aquella companyia que no ofereixi aquest servei 0 punts
Obtinguda la puntuació de totes les ofertes respecte a cada un dels criteris, se suma la
puntuació total de cada una, i se selecciona la que obté major puntuació.
En el cas d’empat prevaldran les proposicions presentades per les asseguradores que tinguin a
la plantilla el percentatge més gran de treballadors amb discapacitat, sempre superior al 2%.

8. Procediment d’adjudicació.
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un
procediment obert harmonitzat.
9. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses.
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions
d’aptitud mínimes que s’hauran d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d’adjudicació són els següents:
9.1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions
que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de
prohibició de contractar.
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9.2.- Solvència econòmica i financera que s’exigeix:
El licitador haurà de disposar de la solvència econòmica i financera següent, acreditada pels
mitjans previstos a la llei de contractes, dels quals, atenent a la naturalesa del present
contracte, es consideren adients els següents :
- Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici
d'activitats de l'empresari i de la data de presentació de les ofertes, ha de ser com a mínim
d’un import d’una vegada i mitja el valor estimat anual mitjà del contracte.
- El volum de negoci a acreditar pel licitador o candidat s’haurà de realitzar per mitjà dels
seus comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil, si està inscrit en el
mateix i en cas contrari per les dipositades en el Registre oficial en què està inscrit . Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibre d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.
9.3.- Solvència tècnica:
El licitador haurà de disposar de la solvència tècnica següent, acreditada pels mitjans previstos
a la llei de contractes, dels quals, atenent a la naturalesa del present contracte, es consideren
addients els següents :
-

Relació dels principals serveis efectuats en els tres últims anys, de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat
dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat
mitjana del contracte. S’ha d’indicar l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels
mateixos d'acord amb el que s'estableix a l’article 90.1.a) de la LCSP.
Per determinar els serveis que són similars al de l’objecte del contracte es tindran en
compte els tres primers dígits dels respectius codis CPV, tal i com disposa l’article
90.1.a) de la LCSP.

9.4.- Habilitació professional:
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores es requerirà que les
empreses licitadores acreditin la seva autorització expedida pel Ministeri d’Economia per a
operar en el ram de l’assegurança objecte del present contracte.
10. Pagament de factures.
El pagament de les factures es realitzarà un cop l’any.
11. Modificacions del contracte.
El present contracte només podrà ser modificat en els supòsits previstos en l’art. 205 LCSP
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat l’adjudicatari
en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per aquesta modificació
requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions
tècniques, i la seva formalització en document administratiu.
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12. Termini d'execució.
La durada de les prestacions serà d’un any a comptar des de les 0 hores del dia 1 d’octubre de
2021 i es preveu la pròrroga per un termini màxim d’un any..
13. Revisió de preus.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present
contracte.
14. Obligacions essencials del contracte i condicions especials d’execució:
14.1 Obligacions essencials :
- Procedir a la reparació del sinistre.
- Les condicions de la seva oferta
-Abonar la indemnització corresponent dels sinistres, en el seu cas; quan s’hagi tramitat el
procediment previst en el plec de condicions.
-La tramitació dels sinistres degudament comunicats.
-Qualsevol tràmit i prestació derivat d’una assegurança d’aquesta naturalesa.
14.2 Condicions especials d’execució: són les referides a les condicions laborals pactades en
conveni i les relatives a la protecció de dades personals, tal i com es reflecteixen en el plec de
clàusules administratives
15. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix cap garantia provisional. No obstant, el
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5%
del preu d’adjudicació, iva exclòs.
16. Subcontractació
Ateses les característiques i qualitats que han estat objecte de valoració i consideració
determinant per a l’adjudicació de la millor relació qualitat preu del contracte, no es permet la
subcontractació.
17. Cessió del contracte.
No es permet la cessió del contracte sense autorització prèvia expressa de l’Ajuntament.
18. Règim específic de penalitats.
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que
puguin oferir els contractistes, i que seran objecte de valoració, així com també el límit del 50%
del preu del contracte, IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats:
Infraccions :
- La demora en la tramitació del sinistre
- La demora en l’abonament de la indemnització
19.Penalitats:
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Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes seran de
fins a un 5% com a màxim del preu d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
20. Protecció de dades de caràcter personal
Atès que el contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal, l’empresa haurà
d’oferir garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades, per
tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell (RGPD), 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 i,
de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i d’altra normativa vigent aplicable, acompanyant a
l’oferta el document de Declaració responsable, que s’annexa.
Que l’empresa adjudicatària, com a encarregada del tractament, haurà de considerar les
Condicions generals reguladores de les relacions de l’Ajuntament amb els tercers encarregats
del tractament de dades de caràcter personal, aprovades per l’Ajuntament, així com signar el
corresponent contracte d’encarregat que serà el document que tindrà per objecte establir les
condicions particulars pel tractament de les dades personals, per la prestació del servei.
L’estipulat a les condicions generals reguladores, és d’obligat compliment per l’adjudicatari, per
als seus empleats i col·laboradors.
Des del Servei municipal de Contractació s’efectuarà el seguiment del compliment de les
condicions generals que regulen el tractament de les dades personals.
Que per prestar el servei de assegurança de responsabilitat civil/patrimonial, concretament, el
tractament de dades personals, consistirà en:







Registre
Organització
Estructuració
Conservació
Consulta
Utilització

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és efectuar al·legacions en les
reclamacions patrimonials.
Que per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
l’Ajuntament, com a responsable del tractament, posa a disposició de l’empresa adjudicatària,
encarregada del tractament, la informació (categories de dades) que es descriuen a
continuació:
 Identificació: Nom, cognoms, DNI o NIE, número de seguretat social, domicili, telèfon,
correu electrònic, fotografies.
 Personals: Data i lloc de naixement, edat, estat civil, dades familiars.
 Mèdics o de salut: Historial clínic i controls sanitaris
 Categories de persones interessades
 Ciutadans...
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