AJUNTAMENT DE PALAMÓS
CONTRACTE

El senyor Francisco Cordobés Bescos, amb DNI núm. 52406239A, en nom i representació
de MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA,i el
senyor Lluís Puig Martorell, amb DNI núm. 40527505X, alcalde de l’Ajuntament de
Palamós i en representació d’aquesta entitat, formalitzen el present
CONTRACTE
A) Competència de l’òrgan de contractació:
L’òrgan competent és l’Alcaldia, d’acord amb allò que estableix la disposició addicional
segona de la Llei de contractes del sector públic. La competència fou delegada a la
Junta de Govern Local per decret núm. 2019-1276, de data 19 de juny de 2019, no
obstant ha estat avocada la competència per l’alcalde atesa la necessitat de la urgent
tramitació d’aquest procediment de licitació.

B) Adjudicatari del contracte:
L’adjudicatari del contracte és l’empresa MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, amb NIF A28229599 i domicili a la
carretera de Pozuelo núm. 50 de Majadahonda – Madrid (CP 28222). D’acord amb les
dades que conté la documentació que figura a l’expedient de contractació, el seu
representant és el senyor Francisco Cordobés Bescos, qui ha acreditat la seva
condició representativa mitjançant l’escriptura de protocol·lització d’acord socials,
atorgada pel notari senyor José María Suárez Sánchez Ventura, en data 22 de febrer
de 2013, protocol núm. 666.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1.- Data d’aprovació del compromís de la despesa: mitjançant decret d’Alcaldia núm.
2063/2109 de data 28 d’octubre de 2019.
2.- Import del compromís de despesa: 45.000€, import exempt d’IVA.
3.- Data de l’informe de fiscalització d’Intervenció: 28 d’octubre de 2019..
4.- Acte administratiu que autoritza la celebració del contracte: l’expedient de contractació
fou aprovat mitjançant decret d’Alcaldia núm. 2063/2109 de data 28 d’octubre de 2019.
5.- Acte administratiu d’adjudicació del contracte: el contracte fou adjudicat mitjançant
decret d’Alcaldia núm. 2435/2109 de data 18 de desembre de 2019.
6.- L’adjudicatari manifesta que les circumstàncies que han estat acreditades durant el
procés de licitació en relació a la capacitat, solvència, etc., de l’empresa no han
experimentat cap variació que impedeixi la signatura del present contracte.
DADES CONTRACTUALS
a) Preu cert a pagar per part de l’administració i règim dels pagaments previstos: el preu
del contracte fixat a l’acord d’adjudicació és de 66.138,90€, corresponent als dos anys
de durada del contracte. El règim del seu pagament és el que ve regulat a la clàusula
9 del plec de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució del contracte: 2 anys, a partir de la data d’inici de les prestacions
que hauran de tenir lloc després de la formalització del present contracte. La vigència
del contracte no podrà tenir lloc abans del dia 1 de gener de 2020.
c) Termini de garantia: 1 any.
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d) Garantia definitiva constituïda pel contractista: 3.306,95€
e) Clàusules conseqüència de variants proposades per l’adjudicatari i acceptades per
l’administració: el plec de clàusules no preveu la presentació de variants.
f)

Revisió de preus: d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la LCSP en aquest
contracte no tindrà lloc la revisió de preus.

g) Conformitat del contractista amb el plec de clàusules administratives particulars i amb
el plec de prescripcions tècniques: la presentació de l’oferta pressuposa l’acceptació
del contingut dels plecs sense cap reserva. Aquests plecs, que figuren a l’expedient,
es consideren un annex del present contracte i constitueixen documents contractuals.
h) Submissió a la legislació de contractes del sector públic: tant el contractista com
l’administració manifesten de forma expressa la submissió a la legislació aplicable.
i)

Protecció de dades de caràcter personal. Resulten aplicables les regles i prescripcions
del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell) i, en allò que es pugui considerar encara vigent, la
Llei orgànica 15/1992, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
i el seu Reglament. En conseqüència, la relació entre l’Ajuntament de Palamós com a
responsable del tractament i l’empresa MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, haurà de desenvolupar-se d’acord amb
el següent:
1) L’encarregat del tractament no podrà recórrer a un altre encarregat sense
l’autorització prèvia per escrit, específica, de l’Ajuntament de Palamós. En aquest
supòsit l’encarregat informarà l’Ajuntament de qualsevol canvi previst en la
incorporació o substitució d’altres encarregats, atorgant a l’administració
l’oportunitat d’oposar-se als canvis esmentats.
2) L’objecte de la relació contractual entre l’Ajuntament de Palamós i MAPFRE VIDA
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, pel que fa al
tractament de dades personals, ve determinat pel compliment de les obligacions
legals en matèria de prevenció de riscos laborals les quals, davant l’absència de
mitjans propis, l’Ajuntament ha decidit encarregar a l’empresa. Aquestes tasques
s’especifiquen als corresponents plecs, de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques, que han estat acceptats per ambdues parts i que
figuren entre la documentació de l’expedient administratiu.
3) La durada de l’encàrrec de tractament coincideix amb la del contracte de serveis:
quatre anys.
4) Pel que fa a la naturalesa del tractament, aquest abastarà exclusivament les
tasques precises per a la correcta realització de les prestacions contractuals.
5) En relació al tipus de dades personals i categories d’interessats, s’especifica que
tots els interessats mantenen una relació de treball amb l’Ajuntament de Palamós,
sigui personal laboral o siguin funcionaris o altre tipus de personal i les dades que
seran objecte de tractament són de naturalesa identificativa, tant de la persona
com del rol i de les tasques que té atribuïts dintre l’organització que constitueix
l’Ajuntament de Palamós. S’inclouen en el tractament dades personals de
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categoria especial relacionades amb la salut de les persones, afectació que troba
la seva legitimació en allò que estableix l’apartat h) de l’art. 9.2 del Reglament
europeu el qual es refereix a finalitats de medicina preventiva o laboral, diagnòstic
mèdic, etc.
6) L’encarregat tractarà únicament les dades personals seguint instruccions
documentades de l’Ajuntament.
7) L’encarregat garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals
s’hagin compromès a respectar la confidencialitat o es trobin subjectes a una
obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.
8) L’encarregat adoptarà totes les mesures necessàries en l’àmbit de la seguretat del
tractament de conformitat amb allò que estableix l’art. 32 del Reglament europeu.
9) L’encarregat respectarà les condicions fixades als apartats 2 i 4 de l’art. 28 del
Reglament europeu per tal de recórrer a un altre encarregat del tractament.
10) L’encarregat assistirà al responsable, tenint en compte la naturalesa del
tractament, a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que
sigui possible, per tal que aquest pugui complir la seva obligació de respondre les
sol·licituds que se li formulin i que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels
interessats.
11) L’encarregat ajudarà al responsable a garantir el compliment de les obligacions
establertes als art. 32 a 36 del Reglament, tenint en compte la naturalesa del
tractament i la informació a disposició de l’encarregat.
12) A elecció de l’Ajuntament, l’encarregat suprimirà o tornarà totes les dades
personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament, i suprimirà les
còpies existents llevat del cas que se li requereixi la conservació de les dades
personals d’acord amb la normativa vigent.
13) L’encarregat posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per
demostrar el compliment de les obligacions establertes en aquest contracte, així
com per permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per
part del responsable o d’un altre auditor autoritzat pel responsable.
14) Quan l’encarregat del tractament, degudament autoritzat, recorri a un altre
encarregat per dur a terme determinades activitats de tractament per compte del
responsable, s’imposarà a aquest altre encarregat, mitjançant contracte o un altre
acte jurídic, conforme amb el dret de la Unió Europea o dels estats membres, les
mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en el present
contracte entre el responsable i l’encarregat. De manera particular, el nou
encarregat tindrà l’obligació de prestar garanties suficients d’aplicació de mesures
tècniques i organitzatives apropiades per tal que el tractament sigui conforme amb
les disposicions del Reglament. Si aquest altre encarregat incompleix les seves
obligacions de protecció de dades, l’encarregat inicial seguirà sent plenament
responsable davant el responsable del tractament pel que fa al compliment de les
obligacions de l’altre encarregat.
15) L’encarregat del tractament i qualsevol persona que actuï sota l’autoritat del
responsable o de l’encarregat i tingui accés a dades personals només podran
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tractar aquestes seguint instruccions del responsable, llevat del cas que hi estiguin
obligats en virtut del dret de la Unió o dels estats membres.
16) El responsable portarà un registre de les activitats de tractament efectuades sota la
seva responsabilitat. Aquest registre haurà de contenir tota la informació indicada a
les lletres a) a g) de l’art. 30.1 del Reglament europeu.
17) L’encarregat portarà un registre de totes les activitats de tractament efectuades per
compte del responsable que contingui les dades especificades als apartats a) a d)
de l’art. 30.2 del Reglament europeu.
18) El registre al qual es refereixen els dos paràgraf anteriors constaran sempre per
escrit, inclús en format electrònic. El responsable o l’encarregat del tractament i, en
el seu cas, el representant del responsable o de l’encarregat, posaran el registre a
disposició de l’autoritat de control que el sol·liciti.
j)

D’acord amb el contingut de la documentació que integra l’expedient de contractació,
les prestacions a executar pel contractista que constitueixen l’objecte del contracte es
defineixen de la següent manera: contractació de l’assegurança de vida o invalidesa
del personal al servei de l’Ajuntament de Palamós.

Així ho signen les persones indicades a l’encapçalament en la data de la signatura
electrònica.
L’Alcalde,

El contractista,
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