Ecologia Urbana

LA COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió del dia 21-06-2018, adoptà el següent acord:
(20180184) 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 construcció d’un
aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de domini públic municipal situat
al carrer Thous (Districte Horta-Guinardó) i la seva explotació com servei públic d’aparcament,
amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes, que
s’aproven per un període de 50 anys de conformitat amb la seva clàusula desena; 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, SA, PER LA
CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT SUBTERRANI PER A VEHICLES EN EL SUBSÒL DELS TERRENYS
DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, UBICAT AL CARRER THOUS (DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ) I
LLUR EXPLOTACIÓ COM SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENT EN RÈGIM D’ABONAMENTS I DE
ROTACIÓ HORÀRIA.
I. IDENTIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC
CLÀUSULA 1a.- Règim jurídic
1. Barcelona de Serveis Municipals S.A (en endavant BSM), 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.
2. És voluntat de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona (en endavant
l’Ajuntament) encarregar a BSM la construcció d’un aparcament subterrani per a vehicles en el
subsòl dels terrenys de domini públic municipal, situat al carrer Thous (Districte HortaGuinardó) i llur explotació com servei públic d’aparcament en règim d’abonaments i de rotació
horària.
3. D’acord amb l’article 32.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LSCP), els poders adjudicadors podran organitzar-se executant de manera
directa, prestacions pròpies de contractes d’obres, subministraments, 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.
4. 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
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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.
CLÀUSULA 2a.- Antecedents de l’encàrrec
En el marc del Pla de Mobilitat Urbana, una de les línies estratègiques és una mobilitat més
sostenible, en base a canvis modal en el transport. L’aparcament és un instrument clau per
impulsar i potenciar aquests canvis.
L’aparcament té una clara influencia sobre el model urbà de ciutat. Treure vehicles de l’espai
públic és recuperar espai públic per altres usos i modes de transport. És un instrument clau per
disposar d’un espai públic de qualitat, especialment crític per l’alta densitat urbana i limitat espai
públic existent.
En conseqüència, es palesa que la construcció d’aparcaments fora de la calçada és un element
essencial de la política de mobilitat de la ciutat i presenta un interès general i cuitada més enllà de
la rendibilitat econòmica de la inversió que suposa.
La Comissió d’Aparcaments de data 6 d’abril de 2017 va donar el vist-i-plau per tal que Barcelona
Serveis Municipals, SA, inicies els treballs per a la construcció de l’aparcament del carrer Thous,
sol·licitat a proposta del districte de Horta-Guinardó.
CLÀUSULA 3a.- Objecte, abast i finalitats de l’encàrrec
1. L’objecte de l’encàrrec que efectua l’Ajuntament a BSM és la construcció d’un aparcament
subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de domini públic municipal, situat al carrer
Thous (Districte Horta-Guinardó) i llur explotació com servei públic d’aparcament en règim
d’abonaments i de rotació horària.
2. L’emplaçament de l’aparcament afectarà exclusivament als terrenys de domini públic
municipal i grafiats en els plànols (Annexes ).
3. Aquest terreny s’adscriurà a la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, però l’exercici
dels drets concedits a l’esmentada societat, així com als usuaris, no implicarà en cap moment
l’atorgament per part de l’Ajuntament de Barcelona de drets o facultats demanials sobre el
terreny que s’ha construït l’aparcament.
4. Les finalitats a les quals es pretén donar compliment deriven de l’estratègia de l’aparcament
en el marc del Pla de Mobilitat Urbana, com a línia estratègica per impulsar i potenciar el
canvi modal en el transport. L’aparcament té una clara influencia sobre el model urbà de
ciutat. És clau per disposar d’un espai públic de qualitat, especialment crític per l’alta densitat
urbana i limitat espai públic existent.
 L’aparcament es destinarà a vehicles tipus turisme, motocicletes, ciclomotors i
bicicletes. Llevat que l’aparcament disposi de places destinades a camions o autocars,
no es podrà destinar a aquesta finalitat.
 Qualsevol servei o finalitat diferent de l’aparcament que es vulgui habilitar en el seu
interior haurà d’acomplir amb el usos i característiques tècniques autoritzats per la
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normativa vigent ¡ precisarà de prèvia autorització municipal.
II - CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ
CLÀUSULA 4a.- Condicions d’execució de l’encàrrec
1. L’Ajuntament, com a ens titular del servei, portarà a terme la supervisió de l’execució de
l’encàrrec i nomenarà a un representant que actuarà com a responsable municipal.
2. El responsable municipal de l’encàrrec vetllarà pel compliment de la construcció d’un
aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de domini públic municipal,
situat al carrer Thous (Districte Horta-Guinardó) i la posterior explotació com servei públic
d’aparcament en règim d’abonaments i de rotació horària, 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.
CLÀUSULA 5a.- Construcció de l’aparcament
A) Prescripcions tècniques
1. Tots els elements, tant estructurals com d’acabats i instal·lacions de totes classes, incloses
les de seguretat, acompliran les normatives tècniques vigents.
2. BSM assumirà, al seu càrrec exclusiu, la totalitat de les obres i instal·lacions precises per a
la construcció i habilitació de l’aparcament, així com les necessàries per a desviar les
línies, cables, conduccions, clavegueres i altres canalitzacions i serveis afectats per les
obres, inclòs el cost de quantes llicències no municipals fos precís d’obtenir.
3. Barcelona de Serveis Municipals, SA procedirà al compliment dels acords establerts
prèviament per l’Ajuntament de Barcelona en quant l’ordenació de la superfície afectada i
als elements urbanístics que afectin a l’aparcament.
4. La redacció del projecte i l’execució de les obres relatives a l’ordenació de la superfície de
l’aparcament no formen part de l’objecte del present encàrrec. No obstant això, BSM
col·laborarà en la redacció del projecte i farà una aportació econòmica per la reposició de
la superfície de 1.200 € (IVA inclòs) per plaça.
B) Execució
1. Les obres i instal·lacions s’executaran amb subjecció al projecte tècnic elaborat a instància
de BSM i aprovat per l’Ajuntament de Barcelona i al programa de posada en servei que
s’acordi entre l’esmentada societat ¡ el constructor.
2. BSM podrà realitzar els sondeigs o prospeccions encaminades a l’estudi de totes les
circumstàncies que puguin influir en la formulació del pla d’obres.
3. Les obres hauran de començar dins el termini de 20 dies hàbils següents a la comprovació
del replanteig dels projectes aprovats, de la qual s’estendrà la corresponent acta.
4. Els serveis tècnics de l’ Ajuntament faran el seguiment ¡ control de les obres en els temes
de les seves respectives competències.
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5. BSM designarà, al seu càrrec, la direcció facultativa de les obres de l’aparcament, que serà
responsable de la direcció de les obres, amb independència que compti amb
col·laboradors, ¡ assumirà la responsabilitat final de l’ execució del projecte.
6. L’esmentada societat designarà, així mateix, el coordinador en matèria de seguretat i
salut que preveu el Reial decret 1627/1997.
7. BSM assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, ¡ en serà responsable, tant
davant l’ Ajuntament com a tercers, dels danys, perjudicis i accidents que puguin
ocasionar-se durant la seva realització dels que legalment hagin de respondre.
8. BSM presentarà abans de l’inici de les obres un programa de treball amb planificació
detallada de l’execució de cadascuna de les diverses fases, en què es realitzaran els
treballs que comprenen les obres objecte del conveni de col·laboració, tenint en compte
que, durant la seva realització, no es permetran altres interrupcions, restriccions o
molèsties al trànsit de vianants ¡ vehicles, i als accessos als edificis, que els estrictament
indispensables, acomplint les indicacions que hi assenyalin els serveis tècnics municipals.
9. BSM està obligada a garantir en tot moment el normal funcionament dels serveis públics
afectats per les obres. Quan sigui imprescindible alguna interrupció per a portar a terme
les obligacions fixades, s’haurà de sol·licitar prèviament l’autorització a l’Administració
Municipal, la qual fixarà l’abast ¡ durada d’aquella.
10. Si durant el període de construcció, s’abandonés l’execució de l’aparcament, BSM, al seu
càrrec, haurà de deixar la superfície i els serveis en condicions semblants en què es
trobava abans de l’ inici de les obres.
11. Un cop verificada la finalització de les obres de l’aparcament, s’ha d’estendre acta de
recepció corresponent.
12. BSM resta obligat durant la realització de les obres a:
a. Dur a terme la vigilància ¡ proporcionar les condicions de seguretat i protecció de
l’obra d’acord amb la legislació vigent, essent de la seva responsabilitat, ¡ a càrrec seu,
les despeses originades, incloses les derivades del Reial decret 1627/1997.
b. Realitzar les preses provisionals i col·locar les tanques d’obra, que aniran al seu càrrec,
i igualment definir totalment de nit qualsevol obstacle amb llums vermelles i tanques
reflectants.
c. Les instal·lacions d’aigua, gas ¡ electricitat hauran de ser executades per instal·ladors
autoritzats. A tal fi, caldrà que acreditin estar en possessió dels corresponents títols
expedits per l’ Administració competent.
d. Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l’obra, així com els senyals de
desviament de trànsit o de mobilitat de les persones amb el text i característiques que
l’indiqui l’Administració.
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e. Amb independència dels assaigs ¡ estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin
aportar-se al projecte, Barcelona de Serveis Municipals, SA haurà de realitzar quants
estudis, assaigs ¡ informes siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que
seran de la seva total responsabilitat.
f. Tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast tant dels transeünts
com del personal que els hagi de manipular hauran de connectar-se amb presa de
terra segons del Reglament electrotècnic per a la baixa tensió vigent.
g. Anirà al seu càrrec ¡ responsabilitat la redacció de tots els documents (projecte,
certificació ¡ butlletins) ¡ la realització dels tràmits necessaris per a la legalització de les
instal·lacions davant els Serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya.
h. Respectar la normativa d’abocament i eliminació de residus vigent, així com prendre
les mesures necessàries per evitar la contaminació de la natura ¡ molt especialment
deis rius, llacs i dipòsits d’aigua.
i. Garantir en qualsevol moment i circumstància el normal funcionament dels serveis
públics afectats per les obres.
j. Elaborar el projecte fi d’obra o Estat de Dimensions i Característiques (EDC)
k. Acomplir les prescripcions del “Manual de qualitat de les obres. Implantació i
incidència en l’àmbit de domini públic” i les modificacions que s’esdevinguin amb
posterioritat i que estigui en vigor en el moment de la redacció del projecte executiu.
l. Realitzar les obres d’urbanització provisional per poder explotar l’aparcament durant
el període de construcció de la urbanització de la superfície que executarà
l’Ajuntament un cop acabades les obres de cobertura de l’aparcament i construïda la
seva impermeabilització i capa de protecció corresponent.
CLÀUSULA 6a.- Explotació de l’aparcament
1. Les places de l’aparcament podran ser explotades per BSM en règim d’abonaments i de
rotació horària.
2. Per al règim d’explotació per hores o de pupil·latge, BSM disposarà al seu càrrec del
personal necessari per a fer adequadament l’explotació en condicions d’eficàcia i
seguretat.
3. Les tarifes a aplicar per part de BSM, a les places que destini a rotació horària, seran com
a màxim les que l’ Ajuntament de Barcelona té fixades en els aparcaments de gestió
directa través d’empreses municipals. Les tarifes estaran exposades de forma que siguin
fàcilment visibles pels usuaris. Les destinades a altres modalitats d’explotació no estaran
subjectes a tarificació. .
4. BSM haurà de garantir la correcta gestió de l’explotació de les places de l’aparcament en
règim d’abonaments i de rotació horària i el seu manteniment.
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5. BSM donarà compliment als requeriments que, en el marc de la prestació del servei,
l’Ajuntament li formuli.
CLÀUSULA 7a.- Adequació dels mitjans de que disposa BSM
L’Ajuntament ha constatat, d’acord amb l’article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, que BSM disposa dels mitjans personals i materials apropiats per a la
realització de l’encàrrec, d’acord amb el seu objecte social.
III - FINANÇAMENT DE L’ENCÀRREC
CLÀUSULA 8a.- Finançament de l’activitat encarregada
1. BSM assumirà, al seu càrrec exclusiu, el cost de la totalitat de les obres i instal·lacions
precises per a la construcció i habilitació de l’aparcament, així com les necessàries per a
desviar les línies, cables, conduccions, clavegueres i altres canalitzacions i serveis afectats
per les obres, inclòs el cost de quantes llicències no municipals fos precís d’obtenir.
2. L’execució d’aquest encàrrec es finançarà amb els ingressos que obtingui BSM per
l’explotació del mateix, recaptant i fent seus els ingressos, i a tal efecte l’Ajuntament
aprovarà les tarifes de rotació d’acord amb la clàusula 6.3 que abonaran els usuaris, així
com les seves revisions.
3. BSM remetrà anualment al responsable assenyalat a la clàusula 4a el compte d’explotació
d’aquest encàrrec, en el que es faran constar els ingressos i despeses del servei, incloent
l’amortització de les inversions que es calcularà d’acord amb el previst al pla general
comptable.
4. 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 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 9a.- Justificació de la despesa
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.
IV - DURADA DE L’ENCÀRREC I CAUSES DE LA SEVA EXTINCIÓ
CLÀUSULA 10a.- Durada de l’encàrrec
EI termini de l’explotació de l’aparcament per part de BSM serà de cinquanta anys a partir de
l’acabament de les obres de l’aparcament, és a dir, des de la data de recepció de les mateixes per
part de BSM, o en el seu defecte des de la data d’ocupació.
CLÀUSULA 11a.- Modificació i extinció de l’encàrrec
1. L’Ajuntament podrà introduir modificacions en l’encàrrec durant la seva vigència, prèvia
tramitació de l’expedient oportú.
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2. 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.
3. 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.
V - SEGUIMENT DE L’ENCÀRREC
CLÀUSULA 12a.- Comissió de Seguiment
Sense perjudici de les funcions del responsable municipal de l’encàrrec, es podrà constituir una
comissió de seguiment, integrada pels membres nomenats per les respectives gerències que
tindrà com a funció fer el seguiment i control de les tasques objecte de l’encàrrec.
VI - ALTRES PRESCRIPCIONS
CLÀUSULA 13a.- Contractació
Als negocis jurídics que BSM com a destinatària d’aquest encàrrec celebri en execució d’aquest,
restaran sotmesos a la LCSP, o norma que la substitueixi, en els termes assenyalats per l’article
32.7 LCSP.
CLÀUSULA 14a.- Recursos i Publicitat
1. No essent possible fixar l’import de l’encàrrec, ateses les seves característiques, i en atenció a
la seva durada, aquest és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de
conformitat amb l’assenyalat per l’article 44.1 de la LCSP.
2. Aquest encàrrec es publicarà al perfil del contractant, d’acord amb el previst per l’article 63.6
de la LCSP.
CLÀUSULA 15a.- Encarregat del fitxer de dades personals
Es nomena a BSM com encarregat 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 de l’aparcament
(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.
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ANNEX
ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL A BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A. EN EL MARC DE L’ENCÀRREC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT
SUBTERRANI PER A VEHICLES EN EL SUBSÒL DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL,
SITUAT AL CARRER THOUS (DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ) I LLUR EXPLOTACIÓ COM SERVEI
PÚBLIC D’APARCAMENT EN RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA I ABONAMENTS.
D’acord amb la clàusula 15 de les prescripcions tècniques que regeixen l’encàrrec de l’Ajuntament
de Barcelona (l’Ajuntament) a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) per la construcció i
explotació d’un aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de domini públic
municipal, situat al carrer Thous (Districte d’Horta-Guinardó) (en endavant, l’encàrrec principal):
1. Es nomena a BSM encarregada del tractament de les dades que resulti necessari obtenir i
gestionar per la prestació de l’encàrrec principal, 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:
(v) Gestió d’usuaris de l’aparcament
(vi) Gestió del cobrament
(vii) Gestió d’incidències
(viii) 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.
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.
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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
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negatives que se li puguin originar a causa dels esmentats tractaments, sancions i/o
indemnitzacions.
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