Ecologia Urbana

LA COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió del dia 18-10-2018, adoptà el següent acord:
(20180599) ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals S.A., amb NIF
A08765919, en la seva condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona, la gestió i control
del servei de transport individualitzat mitjançant bicicletes compartides denominat BICING, amb
subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes, que s’aproven
pel període establert a la seva clàusula desena; DEIXAR SENSE EFECTE l’encàrrec efectuat a la
mateixa societat per Acord de la Comissió de Govern de 5 de juliol de 2006, modificat per Acord
del 18 de desembre de 2013; i PUBLICAR el present acord i les prescripcions generals que regeixen
l’encàrrec en el perfil del contractant.
Aquest acte exhaureix la via administrativa. Contra aquest acte es pot interposar recurs especial en matèria de contractació
en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent a aquell en que s’hagi publicat l’encàrrec al perfil de
contractant. Alternativament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquest Acord al perfil de
contractant. No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

PRESCRIPCIONS GENERALS DE L’ENCÀRREC A BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A PER LA
GESTIÓ DEL SERVEI BICING
Clàusula 1. Antecedents de l’encàrrec
(1)
El servei municipal de transport individualitzat mitjançant bicicletes compartides,
denominat Bicing, es presta a la ciutadania a través d’un tercer contractat per l’Ajuntament de
Barcelona (en endavant, l’AJUNTAMENT).
(2)
En el moment d’aprovar aquest encàrrec, l’adjudicatària del servei és l’empresa Clear
Channel, i la durada del contracte està prorrogada fins al 31/03/2019, existint la possibilitat de
prorrogar-la novament.
(3)
Davant la finalització del contracte assenyalat al punt 2, l’AJUNTAMENT n’ha licitat un de
nou que s’ha adjudicat a la UTE Pedalem Barcelona. Aquest contracte es va subscriure el 10 d’abril
de 2018, iniciant-se el període de preparació previ a la implantació del servei. Un cop finalitzada
aquesta fase, s’iniciarà la prestació amb un període de transició per la gradual implantació del nou
servei i la conseqüent finalització del contracte anterior.
(4)
En endavant, ens referirem al contracte assenyalat al punt 2 com “BICING 1.0”, al nou
contracte, assenyalat al punt 3 com “BICING 2.0”, i al servei en general, englobant tots dos
contractes, indistintament com “BICING” o “EL SERVEI”.
(5)
La Comissió de Govern va encarregar a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant
BSM), per Acord del 5 de juliol de 2006, modificat per Acord del 18 de desembre de 2013, la
gestió i direcció del servei BICING.
(6)
L’AJUNTAMENT, a través de l’àrea d’Ecologia Urbana, òrgan contractant i titular del
SERVEI, està interessat en mantenir l’encàrrec efectuat a BSM, i ampliar-lo a la gestió del servei
BICING 2.0.
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Clàusula 2. Règim Jurídic de l’encàrrec de gestió
(7)
Barcelona de Serveis Municipals S.A, té la naturalesa de societat mercantil amb capital
íntegrament de l’Ajuntament de Barcelona, essent la seva finalitat centralitzar i racionalitzar la
realització de les activitats municipals relacionades a l’article segon dels seus estatuts i que podrà
desenvolupar directament o mitjançant la seva participació en altres societats o entitats.
(8)
D’acord amb l’article 32.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LSCP), els poders adjudicadors podran organitzar-se executant de manera directa,
prestacions pròpies de contractes d’obres, subministres, serveis, concessió d’obres i concessió de
serveis, a canvi d’una compensació tarifaria, a través d’una altre persona jurídica, ja sigui de dret
públic o de dret privat, previ encàrrec a aquesta, amb subjecció al disposat en aquest article,
sempre i quan la persona jurídica que utilitzin mereixi la qualificació jurídica de mitjà propi
personificat respecte d’ells, de conformitat amb el disposat en els apartats 2, 3 i 4 d’aquest
article.
(9)
D’acord amb l’article 2e) dels seus estatuts, BSM té la consideració de mitjà propi i servei
tècnic de l’AJUNTAMENT, i de les entitats controlades directa o indirectament per l’AJUNTAMENT
que no tinguin participació directa de capital privat, i resta obligat a executar els encàrrecs que
aquestes entitats li confereixin, de conformitat amb el règim dels encàrrecs a mitjans propis
establert a la normativa de contractació del sector públic, el que es conforme amb l’article 32.2 de
la LSCP.
(10)
Amb aquest encàrrec s’executaran, per part de BSM, prestacions pròpies d’un contracte
de serveis, d’acord amb el previst per l’article 17 de la LSCP.
Clàusula 3. Objecte i Finalitat
(11) L’AJUNTAMENT encarrega a BSM la gestió i control del servei de transport individualitzat,
mitjançant bicicletes compartides denominat BICING.
(12)

L’objecte de l’encàrrec inclou les següents prestacions:
- Gestió de la transició del BICING 1.0 al BICING 2.0
- Implantació del BICING 2.0
- Assessorament a L’AJUNTAMENT en la direcció estratègica del SERVEI
- Direcció, gestió i control del SERVEI
- Gestió de la comunicació del SERVEI
- Control dels treballs d’atenció al client del SERVEI, així com la seva gestió respecte al
BICING 2.0
- Gestió de l’administració econòmica del SERVEI (emissió de factures i gestió de
cobraments).

Clàusula 4. Condicions d’execució de l’encàrrec de gestió
4.1.

Direcció estratègica del servei

(13)
L’AJUNTAMENT, com a titular del SERVEI, serà responsable de la seva Direcció Estratègica,
que inclou les següents facultats:
a) Decidir i comunicar a BSM les línies estratègiques i objectius del SERVEI
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b) Determinar el model tarifari, la tipologia d’usuaris, el dimensionament de bicicletes i
estacions, els horaris, l’àmbit territorial del SERVEI i la seva reglamentació
c) Determinar l’estratègia global de comunicació del SERVEI
d) Convocar periòdicament reunions de seguiment amb BSM per analitzar els aspectes
més rellevants i d’interès municipal relacionats amb l’estratègia, el SERVEI o qualsevol
altre aspecte considerat d’interès per ambdues parts. Almenys una vegada a l’any, els
equips directius de la gerència d’Ecologia Urbana i BSM es reuniran per fer balanç i
ratificar o corregir l’estratègia global del SERVEI, en funció del seu comportament i
evolució.
4.2.

Direcció, gestió i control del servei

4.2.1. Responsable del contracte i qualitat del servei
(14)
BSM actuarà com a responsable dels contractes (BICING 1.0 i BICING 2.0) i com a tal, li
correspon supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
per tal d’assegurar la correcta prestació del SERVEI, d’acord amb les estratègies i objectius
establerts per L’AJUNTAMENT.
(15)
BSM portarà a terme el seguiment i control de l’execució ordinària del contracte, així com
la verificació i seguiment de la qualitat del servei prestat a través dels diversos indicadors del
nivell de servei establerts en el contracte i en l’operativa del mateix. Aquest indicadors de servei i
altres dades obtingudes del contractista que L’AJUNTAMENT consideri de utilitat, seran igualment
compartides amb L’AJUNTAMENT pel seu coneixement i anàlisi amb la mateixa periodicitat que
siguin rebudes.
(16)
Així mateix, BSM verificarà periòdicament el nombre de bicicletes mecàniques i
elèctriques actives en el sistema, els imports de reposició de bicicletes desaparegudes i la
validació del nivell de demanda mesurat en rotació mitjana.
(17)
BSM facilitarà a L’AJUNTAMENT l’informe mensual amb la justificació i la concreció de les
partides variables previstes en el contracte, així com les modificacions aprovades amb la finalitat
de que L’AJUNTAMENT pugui validar la factura que emetrà el proveïdor del contracte d’acord
amb les estipulacions d’aquest.
(18)
BSM serà el responsable de realitzar totes les auditories necessàries per garantir la
qualitat del SERVEI segons els nivells exigits en el contracte i realitzarà la supervisió del SERVEI al
carrer per vetllar pel seu bon ús.
(19)
BSM serà també responsable de la implantació del nou contracte i de la gestió del canvi
d’operador del SERVEI, amb la finalitat de vetllar perquè el SERVEI al usuari/es no es pugi
interrompre i els hi causi els mínims perjudicis.
(20)

BSM determinarà la definició de l’estratègia logística del SERVEI;

(21)
BSM supervisarà els sistemes d’informació del SERVEI, verificant i validant el
desenvolupament de les integracions i evolutius.
(22)
BSM promourà la implantació de millores en el SERVEI: nous modes d’accés i noves
funcionalitats del servei, etc... segons les tendències del mercat.
(23)
BSM proposarà i assessorarà a L’AJUNTAMENT per la realització de qualsevol actuació
necessària per assegurar la qualitat del SERVEI.
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4.2.2. Assessorament en la direcció estratègica del servei
(24)

BSM portarà a terme les següents tasques en matèria d’assessorament a L’AJUNTAMENT:
a) Proposarà a l’AJUNTAMENT l’aprovació dels actes administratius que resultin escaients
per l’execució dels contractes, inclosa la seva modificació.
b) Proposarà i assessorarà a l’AJUNTAMENT en relació al model tarifari, al
dimensionament i a l’àmbit territorial del SERVEI;
c) Proposarà la ubicació de les estacions, realitzant el disseny per a mantenir l’equilibri de
la xarxa BICING;
d) Proposarà la combinació de bicicletes elèctriques i mecàniques en funció de la
demanda i de l’estratègia dictada per L’AJUNTAMENT;
4.2.3. Relació amb els/les usuaris/es del SERVEI

(25)
BSM gestionarà la contractació del SERVEI amb els usuaris/es, en nom i per compte de
L’AJUNTAMENT, detallant les condicions d’ús, les obligacions i drets de l’usuari/a i la
contraprestació a satisfer, d’acord amb els termes establerts per L’AJUNTAMENT.
(26)
BSM es farà càrrec de les reclamacions per danys derivades del SERVEI i no imputables al
contractista, i a aquest efecte mantindrà vigent durant tota la durada de l’encàrrec una pòlissa
d’assegurances que cobreixi aquest risc de forma suficient.
(27)
BSM controlarà l’ús del SERVEI per part dels usuaris/es i gestionarà per compte de
L’AJUNTAMENT les penalitzacions que se’n puguin derivar de l’incompliment del contracte
subscrit per aquests. En el cas que s’imposin penalitzacions econòmiques, BSM transferirà els
imports percebuts a L’AJUNTAMENT.
(28)
BSM mantindrà totes les relacions i comunicacions amb l’usuari/a, com per exemple
informació i novetats del SERVEI, newletters, etc.
(29)
Anualment, BSM encarregarà estudis per conèixer l’índex de satisfacció dels usuaris/es
(ISC), que serà una ponderació de diferents aspectes amb importància pels usuaris/es
(disponibilitat de bicicletes, manteniment, atenció a l’usuari, etc.). Aquesta informació serà
compartida amb L’AJUNTAMENT.
4.2.4. Administració econòmica del servei
(30)
L’AJUNTAMENT, com a titular del SERVEI, aprovarà les tarifes que hagin de pagar els/les
usuaris/es, emetrà les corresponents factures, ingressarà els imports i liquidarà l’IVA a la Hisenda
Pública.
(31)
BSM efectuarà, en els termes que estableixi L’AJUNTAMENT, i actuant en el nom d’aquest,
les gestions i actuacions materials d’administració econòmica del SERVEI, i en concret:
a) Generar els contractes d’usuari/a
b) Generar factures del SERVEI
c) Gestionar els cobraments
d) Facilitar a L’AJUNTAMENT la informació comptable d’ingressos pel seu registre i la
corresponent liquidació d’IVA.
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4.2.5. Gestió comercial i comunicativa del servei
(32)
BSM, d’acord amb l’estratègia comercial dictada per L’AJUNTAMENT, dissenyarà i aplicarà
la política comercial que haurà de seguir el SERVEI BICING en cada moment.
(33)
BSM es farà càrrec de la comunicació del SERVEI envers els/les usuaris/àries, que inclourà,
entre d’altres, la informació de promocions, descomptes, campanyes comercials de captació i
fidelització de nous abonats, accions promocionals de carrer, assistència a fires, esdeveniments,
etc.
(34)
Formen part de les tasques encarregades, les accions de comunicació a l’usuari que
resultin escaients durant la fase de transició del BICING 1.0 al BICING 2.0 i que inclouran la
contractació d’informadors d’acompanyament als usuaris.
4.2.6. Gestió del Patrocini
(35)
En el cas que L’AJUNTAMENT decideixi que el SERVEI compti amb un patrocinador, BSM
serà el responsable de gestionar la seva cerca i contractació.
(36)
En aquest cas, BSM tramitarà l’expedient que resulti oportú, sotmetent a l’autorització de
l’AJUNTAMENT els documents que hagin de regir la licitació, de manera prèvia a la seva aprovació
i publicació.
(37)
La Mesa de contractació, o òrgan equivalent, que hagi de valorar les propostes dels
licitadors, estarà formada com a mínim per un 60% de personal designat per L’AJUNTAMENT.
(38)
En el cas que L’AJUNTAMENT aprovi contractar el patrocini, BSM farà seus els ingressos
que se’n derivin d’aquest concepte.
4.3.

Gestió i control del servei d’atenció al client

(39)
BSM portarà a terme la gestió i control del servei d’atenció als usuaris/res del BICING, que
inclou la gestió de totes les consultes i sol·licituds d’informació referents al SERVEI, i la resolució
de qualsevol incidència, queixa o reclamació.
(40)
BSM col·laborarà en la resposta als requeriments, aclariments i queixes que
L’AJUNTAMENT tingui amb reclamacions sobre el SERVEI, amb independència de la font que els
generi.
(41)
BSM periòdicament informarà a L’AJUNTAMENT dels principals paràmetres de mesura del
servei d’atenció als usuaris/es (número de trucades, reclamacions, correus electrònics, atencions
presencials etc.).
Clàusula 5. Facultats de l’Ajuntament
(42)
L’AJUNTAMENT és el titular del SERVEI i dels contractes assenyalats a la clàusula 1, i
l’aprovació d’aquest encàrrec no comporta cessió d’aquesta titularitat.
(43)
Com a titular dels contractes, L’AJUNTAMENT, a proposta de BSM i del responsable
municipal, serà l’encarregat d’aprovar, si escau, els actes que se’n derivin de la seva execució,
efectes i extinció.
(44)
L’AJUNTAMENT pagarà les factures que emetin els proveïdors per la prestació del SERVEI.
A aquests efectes, BSM supervisarà i validarà les factures mensuals i elevarà la proposta de
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pagament a L’AJUNTAMENT, indicant, si escau, l’aplicació de les penalitats que puguin resultar de
l’aplicació d’allò previst als plecs de condicions.
(45)
L’AJUNTAMENT serà el responsable d’instal·lar i mantenir les escomeses de les estacions,
així com de pagar les despeses energètiques del terme de potència i el consum elèctric del
SERVEI.
(46)
L’AJUNTAMENT comunicarà als proveïdors del servei que l’interlocutor principal en el seu
nom serà BSM, que assumeix la seva direcció i gestió.
(47)
L’AJUNTAMENT posarà a disposició de BSM els mitjans que resultin necessaris per la seva
actuació com a responsable dels contractes subscrits amb tercers per la prestació del SERVEI.
Clàusula 6. Responsable municipal de l’encàrrec
(48)
L’AJUNTAMENT, com a ens titular del SERVEI, portarà a terme la supervisió de l’execució
de l’encàrrec i a tal efecte nomena a la Gerència d’Ecologia Urbana com representant, que
actuarà com a responsable municipal.
(49)
El responsable municipal de l’encàrrec vetllarà pel compliment de les decisions
estratègiques de L’AJUNTAMENT, indicant, si s'escau, a BSM les actuacions o prestacions
necessàries a tal efecte, adoptant les decisions i dictant les instruccions necessàries amb la
finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació.
(50)
El responsable municipal de l’encàrrec validarà i proposarà a l’òrgan competent, si escau,
l’aprovació dels actes derivats de l’execució dels contractes, incloses les modificacions
contractuals que puguin resultar necessàries i/o l’aplicació de les opcions contemplades en els
plecs del contracte.
(51)
El responsable de l’encàrrec serà qui determinarà i indicarà a BSM les actuacions o
prestacions necessàries en cada moment, determinant les necessitats a contractar, el seu cost i
abast de cada actuació.
Clàusula 7. Mitjans necessaris per executar l’encàrrec
(52)
D’acord amb l’assenyalat per l’article 32.2 de la LCSP, BSM disposa dels mitjans personals i
materials apropiats per a la realització de l’encàrrec, d’acord amb el seu objecte social.
Clàusula 8. Finançament de l’activitat encarregada
(53)
BSM assumirà, al seu càrrec, les despeses derivades de la gestió encarregada, incloses les
corresponents a la comunicació a l’usuari i les d’administració econòmica, així com les
reclamacions per danys derivats del SERVEI i l’atenció a l’usuari una vegada entri en vigor el
contracte BICING 2.0.
(54)
Aquest encàrrec es finançarà amb els ingressos que generi el contracte de patrocini
assenyalat a la clàusula 4.2.6. En el cas que L’AJUNTAMENT no consideri oportú que es patrocini
EL SERVEI, es revisarà el contingut de l’encàrrec a fi de fixar la fórmula idònia pel seu finançament.
(55)
BSM remetrà anualment al responsable municipal de l’encàrrec, el seu compte
d’explotació, en el que es faran constar els ingressos i despeses del servei.
(56)
L’Ajuntament i BSM efectuaran les operacions pressupostàries i comptables que resultin
escaients, durant la vigència de l’encàrrec i a la seva extinció, en el marc del que disposa la
6 de 10

normativa vigent d’aplicació i les disposicions municipals en la matèria, per tal d’ajustar els
ingressos d’explotació a les despeses reals suportades per BSM.
Clàusula 9. Justificació de la despesa
(57)
De conformitat amb la base vintena de les Bases d’execució del Pressupost 2018 de
L’AJUNTAMENT de Barcelona, les aportacions que pugui efectuar L’AJUNTAMENT a BSM tindran
la consideració de finançament afectat. En conseqüència, l’aplicació dels fons a les despeses per a
les que van ser concedits, es justificarà mitjançant faig constar del gerent o equivalent de BSM.
Clàusula 10. Durada de l’encàrrec
(58)
L’encàrrec serà vigent des de la seva aprovació i mentre siguin vigents qualsevol dels
contractes assenyalats als punts 2 i 3 de la clàusula 1a.
Clàusula 11. Modificació i extinció de l’encàrrec
(59)
L’AJUNTAMENT podrà introduir modificacions en l’encàrrec durant la seva vigència, prèvia
tramitació de l’expedient oportú.
(60)
Les modificacions que es puguin requerir hauran de ser aprovades per l’òrgan competent
o qui tingui delegada aquesta atribució en el moment que resulti necessària la modificació.
(61)

L’encàrrec s’extingirà en el cas que concorri alguna de les següents circumstàncies:
a) Revocació de l’encàrrec acordada per l’òrgan municipal competent.
b) Finalització del termini de vigència establert
c) Les causes generals establertes en dret.

Clàusula 12. Contractació
(62)
D’acord amb l’article 32.7 de la LCSP als negocis jurídics que BSM com a destinatària
d’aquest encàrrec celebri en execució d’aquest, restaran sotmesos a la LCSP. L’import de les
prestacions parcials que BSM pugui contractar amb tercers no podrà ser superior al 50 per cent de
la quantia de l’encàrrec.
Clàusula 13. Recursos i Publicitat
(63)
L’import de l’encàrrec s’estima en 2.744.731 euros anuals, corresponents al càlcul de les
despeses que haurà de suportar BSM per la seva execució.
(64)
Aquest encàrrec és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de
conformitat amb l’assenyalat per l’article 44.1 de la LCSP.
(65)
Aquest encàrrec es publicarà al perfil del contractant, d’acord amb el previst per l’article
63.6 de la LCSP.
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Clàusula 14. Encarregat del tractament de dades de caràcter personal
(66)
Es nomena a BSM encarregada del tractament de les dades que resultin necessàries per
l’execució de l’encàrrec, amb les finalitats que s’assenyalen seguidament, restant subjecte a
l’establert per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, 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 pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de
dades).
BSM gestionarà totes les dades, únicament, per a les següents finalitats:
(i) Gestió d’usuaris del SERVEI
(ii) Gestió del cobrament
(iii) Gestió d’incidències
(iv) Comercial, informatiu i publicitari.
S’adjunta l’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal com a Annex, al present
document, vist allò establert a l’article 28.3 del citat RGPD UE.
ANNEX
ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL A BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A. EN EL MARC DE L’ENCÀRREC PER LA GESTIÓ DEL SERVEI BICING
D’acord amb la clàusula 14 de les prescripcions generals que regeixen l’encàrrec de l’Ajuntament
de Barcelona (l’Ajuntament) a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) per la gestió del servei
Bicing (en endavant, l’encàrrec principal):
1.
Es nomena a BSM encarregada del tractament de les dades que resultin necessàries per
l’execució de l’encàrrec, amb les finalitats assenyalades seguidament, restant subjecte a
l’establert per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, 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 pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de
dades).
2.

BSM gestionarà totes les dades, únicament, per a les següents finalitats:
(i) Gestió d’usuaris del servei
(ii) Gestió del cobrament
(ii) Gestió d’incidències
(iv) Comercial, informatiu i publicitari.

3.
BSM s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés pel
compliment de l’encàrrec principal, seguint les instruccions dictades per l'Ajuntament, sense que
en cap cas, les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquest compliment, i tindrà, de
conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, la consideració
d'encarregat de tractament.
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4.

Aquest encàrrec de tractament de dades serà vigent mentre ho sigui l’encàrrec principal.

5.
BSM ofereix les garanties suficients pels que fa a la implantació i el manteniment de les
mesures tècniques i organitzatives apropiades, garantint els drets de les persones afectades,
d’acord amb la normativa vigent.
A aquests efectes, BSM resta obligada a la implantació de les mesures de caràcter tècnic i
organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals
tindrà accés en ocasió de l'execució de l’encàrrec principal, tot evitant-ne la seva alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa
de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, i en estricte compliment de la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
6.
Les mesures de seguretat implantades per BSM seran les corresponents de nivell mig,
sent d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones
que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reglament (UE) 2016/679. En cas que la normativa estableixi noves mesures de
seguretat, BSM restarà obligat a la seva implantació, sense necessitat d’aprovar un nou encàrrec.
7.
Quan el compliment de l’encàrrec es faci a dependències de l'Ajuntament o l'accés sigui
remot, BSM s'obliga a adoptar les mesures de seguretat previstes al document de seguretat del
fitxer municipal i a donar compliment a allò previst respecte al registre de les activitats de
tractament previst pel Reglament (UE) 2016/679.
8.
En cas que el servei sigui prestat a dependències de BSM, aquest haurà de completar el
document de seguretat de l'àmbit, en els termes establerts per la normativa reglamentària sobre
protecció de dades de caràcter personal, o completar el que ja hagués elaborat, en el seu cas, tot
identificant el fitxer o tractament i el responsable del mateix i incorporant les mesures de
seguretat a implantar en relació amb aquest tractament.
9.
En tot cas, BSM haurà de posar en coneixement de l'Ajuntament, immediatament després
de ser detectada, qualsevol sospita o constatació d'eventuals errors o incidències que poguessin
produir-se en el sistema de la seguretat de la informació.
10.
BSM designarà un responsable del tractament que vetllarà pel compliment d’aquest
encàrrec i el comportament del personal que hagi de tenir accés a les dades; també farà d'enllaç
amb els corresponents serveis municipals.
11.
En tot cas, les resolucions dels procediments d'exercici dels drets de accés, rectificació,
cancel·lació i oposició que puguin exercir els titulars de dades de caràcter personal correspon a
BSM durant tota la vigència de l’encàrrec, que les resoldrà d'acord al procediment aprovat i
publicat per la comissió de seguretat en dades de caràcter personal (CSPD).
12.
BSM s'obliga a guardar secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a
les quals tingui accés en ocasió del compliment de l’encàrrec i la normativa municipal en protecció
de dades, obligació que subsistirà fins i tot, un cop l'encàrrec s'hagi extingit.
13.
Així mateix, BSM ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents dels quals
hagi tingut coneixement en ocasió de l’encàrrec. En aquest sentit, la documentació i informació a
la qual tingui accés té caràcter confidencial, i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial
per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer cap tractament ni edició, informàtica o no, ni
transmissió a terceres persones fora de l'estricte àmbit d'execució directa de l’encàrrec, ni tan
sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l'entitat per a prestar el servei objecte
d'aquest.
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14.
En tot cas, i sens perjudici d'altres mesures a adoptar d'acord amb la normativa vigent en
matèria de protecció de dades personals, només podran accedir a les esmentades dades de
caràcter personal, informacions i documentació, les persones estrictament imprescindibles per al
desenvolupament de les tasques inherents al propi encàrrec. Totes elles seran advertides per BSM
del caràcter d'informació confidencial i reservada i del deure de secret al qual estan sotmeses i
BSM serà responsable del compliment d'aquestes obligacions per part del seu personal. Així
mateix, BSM te l’obligació de realitzar la formació necessària al personal al seu càrrec que tingui
accés a les dades personals, garantint el compliment de les obligacions derivades de la normativa
de protecció de dades.
15.
Cas que, pel normal desenvolupament del tractament de dades encomanat, BSM
consideri la necessitat de subcontractar serveis de tractament de dades de caràcter personal,
formalitzarà amb el subcontractista un contracte d'encàrrec de tractament que cobreixi tots els
aspectes definits a la normativa de protecció de dades que s'estableixen en aquest encàrrec.
Aquest contracte podrà ser individual o estar inclòs com a clàusula específica dins del contracte
amb aquest subcontractista.
S'haurà de comunicar aquest encàrrec de tractament a la Secretaria de la CSPD documentant-ho
adequadament
16.
L'Ajuntament podrà designar, en qualsevol moment, durant la vigència del present acord,
a personal intern o extern per a verificar que BSM té implantades les mesures necessàries per
garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
17.
Durant la vigència de l'encàrrec, BSM haurà de conservar qualsevol dada objecte de
tractament, llevat que rebi indicacions en sentit contrari per part de l'Ajuntament.
18.
A l’extinció de l’encàrrec, BSM destruirà totes les dades de caràcter personal o les
retornarà a l'Ajuntament o al tercer que aquest designi, sempre seguint les indicacions de
l'Ajuntament.
19.
En el cas que alguna previsió legal exigeixi la conservació de les dades, o de part d'elles,
BSM haurà de conservar-les, degudament bloquejades, per impedir-ne l'accés i el tractament
20.
En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a la
establerta, o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions d’aquest encàrrec o les
instruccions de l'Ajuntament, BSM serà considerat responsable del tractament i respondrà de les
infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions que puguin produir-se al respecte.
21.
L'Ajuntament repercutirà els costos corresponents a les sancions i/o indemnitzacions a les
que hagi de fer front que s'haguessin originat directament o indirecta pel deficient i/o negligent
tractament de dades de caràcter personal realitzat per BSM. En tot cas, BSM s'obliga a mantenir
indemne l'Ajuntament de totes les despeses o altres conseqüències negatives que se li puguin
originar a causa dels esmentats tractaments, sancions i/o indemnitzacions.
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