Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda

GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS
D’una part, la senyora Natàlia Garriga Ibáñez, Directora de Serveis del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest
acte per delegació del Conseller atorgada per l'article 3.3 de la Resolució VEH/1235/2019,
de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig de 2019
D’altra part, el senyor Xavier Angulo García amb DNI núm. 43421243A actuant per si sol en
nom i representació de l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA amb NIF A59919480, domiciliada
al carrer Blas de Otero, 11-13, de San Fernando de Henares (Madrid), segons escriptura de
poders atorgada davant la notari senyora Eva Mª Corbal San Adrian, el dia 21 de març de
2017, amb el seu número de protocol 637.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació per a la prestació del servei de vigilància i seguretat al
Passeig de Gràcia, 19, de Barcelona durant el període comprès entre maig i desembre
2021, va ésser aprovat per resolució de 6 d’abril de 2021.
Segon.- La contracció de la despesa que es derivi d’aquest contracte serà a càrrec de l’
aplicació pressupostària del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
següent:
La fiscalització prèvia ha estat realitzada el 31 de març de 2021 per un valor estimat de
55.520,81 €, IVA exclòs.
Tercer.- La celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per
sengles resolucions de 25 de març i 28 d’abril de 2021, respectivament.
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte.
L’empresa IMAN SEGURIDAD, SA, es compromet a la prestació del servei de vigilància i
seguretat al Passeig de Gràcia, 19, de Barcelona durant el període comprès entre maig i
desembre 2021.
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, pel qual es modifica el Reglament
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el vocabulari comú de contractes
públics (CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV la codificació
corresponent a l’objecte del contracte s’englobaria en l’apartat Codi CPV: 79710000-4Serveis de seguretat, 79713000-5 Serveis de guàrdies de seguretat, 79714000-2 Serveis de
vigilància, 98341140-8 Serveis de vigilància d’immobles.
D’acord amb l’article 116 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)
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la concreció de les condicions d’execució de l’objecte del contracte es determinen en el plec
de prescripcions tècniques que regeix per a aquesta contractació.
L’execució del contracte s’efectuarà amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i, si s’escau, al quadre de
característiques que regeixen per a aquesta contractació amb la totalitat de millores
aportades per l’empresa en la seva memòria tècnica.
Aquestes prestacions es troben dins de l’àmbit d’actuació de l’Acord Marc dels serveis de
vigilància i seguretat (Exp. CCS 2017 4). En tot allò que no estigui previst en el plec de
clàusules administratives particulars, la contractació i la posterior execució es regiran pel
que estableix el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques de l’Acord
Marc abans esmentat.
SEGONA.- Preu del contracte.
El preu màxim del contracte és 47.795,59 € (QUARANTA-SET SET-CENTS NORANTACINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) IVA exclòs que, un cop aplicat el
percentatge d’IVA corresponent, resulta un import de 57.832,66 €.
TERCERA.- Termini d’ execució i lloc d’execució.
El termini d'execució del contracte serà des de la formalització, prevista per l’1 de maig de
2021 fins al 31 de desembre de 2021.
Lloc d’execució: al Passeig de Gràcia, 19, de Barcelona.
QUARTA.- Pròrroga i modificació
No s’escau la pròrroga.
Modificació del contracte:
El contracte es podrà modificar quan durant l’execució del mateix es produeixin les
següents causes o modificacions:
 Quan les necessitats reals del servei siguin superiors a les estimades inicialment,
d’acord amb el que determina la disposició final tretzena de la Llei 8/2013, de 26 de
juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, la qual afegeix una nova
disposició addicional trenta quatrena al text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
 Quan les necessitats reals del servei resultin inferiors a les estimades inicialment
 La vigència del contracte es podrà perllongar en el temps fins l’entrada en vigor del nou
contracte, sempre que l’expedient de contractació d’aquest hagués estat iniciat amb un
antelació mínima de tres mesos de la finalització del període inicial de vigència del
contracte actual o del darrer període de pròrroga. Aquesta prolongació excepcional en
cap cas podrà superar el termini de tres mesos.
El percentatge màxim previst establert en concepte d’increment del servei s’ha fixat en un
10% sobre el preu del contracte.
CINQUENA.- Control en l’execució. Responsable del contracte.
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El contracte s’executarà amb subjecció al que estableix en les seves clàusules i els plecs
que el regeixen i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al
contractista l’òrgan de contractació.
L’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització
del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.
1.- Seguiment de l’execució:
Es crearà un Comitè de Seguiment integrat per dos persones de l’Administració i un
representant de l’empresa adjudicatària, sense perjudici de que pugui existir un comitè de
direcció de més alt nivell:
Per part de l’administració:
 Sub-director/a general de Coordinació Territorial i Projectes Integrals
 Responsable de seguretat o representant de la Delegació Territorial
Per part de l’empresa:
 Cap de seguretat (apartat 6, altres obligacions de les empreses adjudicatàries, punt P,
del plec de prescripcions tècniques)
Aquest Comitè de Seguiment es reunirà amb una periodicitat mínima bimensual per a
supervisar l’execució del contracte i resoldre els eventuals conflictes que puguin sorgir, a
més de comprovar el compliment dels nivells de servei establerts. Així mateix facilitaran al
responsable del contracte les dades sobre els nivells de compliment dels serveis.
2. Responsable del contracte:
El responsable del contracte serà el/la subdirector/a general de Coordinació Territorial i
Projectes Integrals.
Quan el contractista, o les persones que en depenen, incorri en actes o omissions que
comprometin o alterin la bona marxa del contracte l’òrgan de contractació pot exigir l’adopció
de mesures concretes per aconseguir o restablir l’ordre en l’execució del que s’ha pactat.
SISENA.- Llengua en l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en
els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que
es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
L’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana els informes i tota la
documentació derivada del compliment del contracte.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte
els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les
prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa contractista haurà
d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal
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que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la
llengua catalana per comunicar-se de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han
d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre de l’occità, aranès a l’Aran, i
amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
SETENA.- Realització dels treballs i recepció de l’execució del contracte.
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat el treball d’acord
amb les condicions establertes i a plena satisfacció de l’Administració. En el termini màxim
d’un mes des de la realització de l’objecte del contracte es portarà a terme l’acte formal i
positiu de conformitat o recepció. La recepció del servei es realitzarà mitjançant acta de
recepció degudament signada per el/la subdirector/a general de Coordinació Territorial i
Projectes Integrals. En el certificat de recepció s’haurà d’incloure que en l’execució de
l’objecte del contracte s’ha donat compliment a les obligacions especifiques relacionades
amb el català.
VUITENA.- Garantia definitiva.
Per respondre del compliment d’aquest contracte s’ha constituït a favor de la Generalitat de
Catalunya una garantia definitiva per un import total de 2.389,78 € en la Caixa General de
Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya, segons s’acredita
mitjançant el resguard de dipòsit que consta a l’expedient.
NOVENA.- Termini de garantia.
No procedeix d’acord amb la clàusula 41a. de l’acord marc.
DESENA.- Revisió de preus.
No es contempla revisió de preus.
ONZENA.-. Obligacions contractuals
Les que s’especifiquen a l’apartat O del quadre de característiques del contracte, i a
l’estipulació 22a. del PCAP.
DOTZENA.- Responsabilitat en l’execució.
L’empresa IMAN SEGURIDAD, SA serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats
o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa IMAN SEGURIDAD, SA executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà
obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de
les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
TRETZENA.- Subcontractació.
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L’empresa IMAN SEGURIDAD, SA ha manifestat que no subcontractarà cap servei relatiu a
aquest expedient de contractació.
CATORZENA.- Forma de pagament.
La factures dels serveis s’han d’emetre en format electrònic, d’acord amb la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic. S’han de signar amb signatura avançada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
La facturació dels serveis es realitzarà en una factura mensual per edifici i es conformarà per
la Subdirectora General de Coordinació Territorial i Projectes Integrals.
En la facturació s’haurà de fer constar el número d’expedient del contracte i l’òrgan
administratiu al que caldrà adreçar la factura.
La facturació es farà per les hores efectivament realitzades de cada modalitat, en cada
període i per cada centre, la qual cosa s’haurà de detallar en les factures o en documentació
annexa, desglossant tots aquests conceptes.
Les hores extraordinàries, de reforç o no programades es contemplen com una previsió davant
possibles necessitats puntuals. Només es facturaran si s’executen i mai podran excedir la
previsió.
Els contractistes que tinguin dret al cobrament davant l'Administració, podran cedir-lo amb
les condicions i requisits establerts a l'article 218 del TRLCSP.
QUINZENA.- Tal i com es recull a l’apartat M del quadre de característiques s’annexa a
aquest contracte el model d’acord per al tractament de dades de caràcter personal on
consten les característiques i condicions que haurà de complir IMAN SEGURIDAD, SA,
relatives a la seva actuació amb aquests fitxers.
SETZENA.- Despeses a càrrec del contractista.
Són a càrrec del contractista les despeses derivades de la formalització del contracte i dels
anuncis de licitació; les que es requereixin per obtenir autoritzacions, llicències, documents,
o qualsevol informació d'organismes oficials o particulars; els impostos, taxes,
compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables segons les
disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin així com també
qualsevol altra despesa necessària per a la realització del contracte.
DISSETENA.- Legislació aplicable.
L’empresa IMAN SEGURIDAD, SA presta la seva conformitat al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta
contractació, signant-ne un exemplar de cadascun, que s’uneixen com a annexos núm. 1 i
2 a aquest contracte. En tot el que no estigui establert en aquests, l’empresa se sotmet a:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, en tot el que sigui d’aplicació directa (d’ara endavant, Directiva
2014/24/UE).

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

5
EC 2021 296 vigilància P Gràcia

Doc.original signat per:
43421243A XAVIER ANGULO
29/04/2021,
43421243A XAVIER ANGULO
29/04/2021,
Natàlia Garriga Ibañez
30/04/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0JYQLTY2LWQLZCKQRLJCA208JWT6NJ4H*
0JYQLTY2LWQLZCKQRLJCA208JWT6NJ4H

Data creació còpia:
30/04/2021 12:24:04
Data caducitat còpia:
30/04/2024 00:00:00
Pàgina 5 de 15

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
(d’ara endavant, DL 3/2016).
c) Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP).
d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament;
Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; Decret
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament
dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.
g) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
DIVUITENA.- Terminis i penalitats
Les penalitats per incompliment són les descrites a la clàusula trenta-novena del Plec de
clàusules administratives de l’Acord marc.
La clàusula setzena del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc estableix,
específicament, pel que fa al compliment del criteri d’adjudicació de formació, que anualment
l’empresa adjudicatària de l’Acord marc haurà d’entregar al responsable del contracte de la
corresponent contractació basada, els certificats emesos pels centres docents que acreditin
el compliment del nombre d’hores de formació ofertes. Així mateix, s’estableix que els
certificats hauran d’estar signats pel professor/a que hagi impartit el curs i pel treballador/a
corresponent. En aquest sentit, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula trenta-quatrena
del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, l’incompliment d’aquesta obligació
serà considerada com a incompliment greu de les obligacions contractuals i s’estableixen les
penalitats següents:
Transcorregut el termini d’un mes des de la recepció del requeriment a l’empresa
contractista de l’aportació de l’acreditació del compliment del criteri de formació sense que
aquesta documentació hagi estat lliurada, s’imposarà de manera proporcional en funció del
fet imputat la penalitat següent: Fins un màxim del 10% del pressupost licitació del/s lot/s
afectat/s.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
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DINOVENA.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la
resolució de les qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el
compliment i l’extinció d’aquest contracte.
VINTENA.- Si escau la possibilitat de transigir i sotmetre a arbitratge, caldrà atenir-se al que
disposa el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de Finances Públiques de Catalunya
L’empresa IMAN SEGURIDAD, SA, se sotmet, en totes aquelles qüestions litigioses que
sorgeixin sobre la interpretació, modificació, resolució, execució i efectes del contracte, a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte en la data de la darrera
signatura electrònica.
Per delegació,

IMAN SEGURIDAD, SA

Directora de Serveis
(Resolució VEH/1235/2019, de 7
de maig, DOGC 7873 de 13 de
maig de 2019)

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

7
EC 2021 296 vigilància P Gràcia

Doc.original signat per:
43421243A XAVIER ANGULO
29/04/2021,
43421243A XAVIER ANGULO
29/04/2021,
Natàlia Garriga Ibañez
30/04/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0JYQLTY2LWQLZCKQRLJCA208JWT6NJ4H*
0JYQLTY2LWQLZCKQRLJCA208JWT6NJ4H

Data creació còpia:
30/04/2021 12:24:04
Data caducitat còpia:
30/04/2024 00:00:00
Pàgina 7 de 15

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda

GENERALITAT DE CATALUNYA

ANNEX CONTRACTE
ACORD D’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
ENTRE EL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA I
IMAN SEGURIDAD, SA

REUNITS
D’una banda, la senyora Natàlia Garriga Ibáñez, Directora de Serveis del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest
acte per delegació del Conseller atorgada per l'article 3.3 de la Resolució VEH/1235/2019,
de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig de 2019.
D’altra part, el senyor Xavier Angulo García amb DNI núm. 43421243A actuant per si sol en
nom i representació de l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA amb NIF A59919480, domiciliada
al carrer Blas de Otero, 11-13, de San Fernando de Henares (Madrid), segons escriptura de
poders atorgada davant la notari senyora Eva Mª Corbal San Adrian, el dia 21 de març de
2017, amb el seu número de protocol 637.
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment assignades,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària per obligar-se de comú acord,
MANIFESTEN
I.

Que al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, li correspon l’exercici
de les atribucions pròpies de l’Administració de la Generalitat en els àmbits
competencials que es determinen en l’article 3 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de
creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i en el Decret 26/2018, de 2 de juny, de
modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

II. Que el Departament de Vicepresidència Economia i Hisenda ha contractat IMAN
SEGURIDAD, SA mitjançant procediment Basat per dur a terme el servei de vigilància i
seguretat al Passeig de Gràcia, 19, de Barcelona durant el període comprès entre maig i
desembre 2021.
III. Que aquest acord d’encàrrec de tractament de dades personals se subscriu
exclusivament als efectes d’allò que disposa l’article 33 de la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i l’article 28
del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(RGPD).
CLÀUSULES
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Primera.- Objecte de l’acord d’encàrrec
Mitjançant aquest acord d’encàrrec s’habilita IMAN SEGURIDAD SA, en qualitat
d’encarregat del tractament (en endavant, l’encarregat), per tractar per compte del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (en endavant, el responsable) les
dades de caràcter personal necessàries.
Segona.- Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest acord
d’encàrrec, el responsable posa a disposició de l’encarregat la informació corresponent als
tractaments que es relacionen a l’annex 1.
El responsable declara que se sotmet a la legislació aplicable en matèria de protecció de
dades personals i que disposa de les autoritzacions necessàries per permetre a l’encarregat
l’accés i el tractament de les dades que es detallen en l’annex 1 d’aquest acord d’encàrrec.
Tercera.- Durada
La vigència d’aquest acord d’encàrrec serà des de l’1 de maig de 2021 fins al 31 de
desembre de 2021.
No es preveu la possibilitat de pròrroga.
Una vegada finalitzat aquest acord, l'encarregat del tractament ha de retornar al responsable
del tractament o a un altre encarregat designat pel responsable les dades personals i
suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder.
Quarta.- Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliguen a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest acord d’encàrrec. En cap cas poden
utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el
RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels
estats membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades
per compte del responsable, que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat i del responsable per compte del
qual actua l'encarregat i, del delegat de protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte del responsable.
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Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda

3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1,
paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
relatives a:





La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives que garanteix la seguretat del tractament.

d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del
responsable del tractament en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar
les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir
a la comunicació.
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest
dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
e) Subcontractació
Per subcontractar amb altres empreses, l'encarregat ha de comunicar aquest fet per
escrit al responsable. Per fer efectiva la subcontractació caldrà la conformitat prèvia del
responsable.
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del
tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial
regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes
condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos
requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la
garantia dels drets de les persones afectades. Si l’encarregat ho incompleix, l'encarregat
inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al
compliment de les obligacions.
f)

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagin
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
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g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
i)

Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.

j)

Assistir al responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició.
2. Limitació del tractament.
3. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració
de perfils).
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i
oposició, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individualitzades
automatitzades davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per
correu electrònic a l'adreça indicada a la clàusula vuitena d’aquest acord d’encàrrec. La
comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia
en què s’ha rebut la sol·licitud, tenint en compte que si s’ha rebut en un dia no laborable,
s’entendrà rebuda el primer dia laborable següent, juntament, si escau, amb altres
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades.
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació
indeguda i en qualsevol cas abans de 48 hores des que tingui constància, de les
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la
incidència, per correu electrònic a l'adreça indicada a la clàusula vuitena d’aquest acord
d’encàrrec.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
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3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de
la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per
mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui,
la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
l)

Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte
sobre la protecció de dades, quan escaigui.

m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l'autoritat de control, quan escaigui.
n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
o) Implantar les mesures de seguretat establertes al Marc de Ciberseguretat de Protecció
de Dades de la Generalitat de Catalunya (MCPD), on estan definides les mesures
aplicables, d’acord amb el nivell de risc determinat per part del responsable per a cada
tractament i que es detalla a l’annex 1.
En tot cas, cal implantar mecanismes per:
1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.
3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
p) Donada la naturalesa de la gestió encomanada, haurà de facilitar que les solucions
tecnològiques lliurades al responsable li permetin complir amb la protecció de dades des
del disseny i per defecte.
q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de
contacte al responsable.
r) Destinació de les dades
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Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els
suports on constin, una vegada complerta la prestació.
La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l'encarregat.
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
Cinquena.- Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 i l’annex I d'aquest
acord d’encàrrec.
b) Fer una avaluació de l'impacte sobre la protecció de dades personals de les operacions
de tractament que ha d’efectuar l'encarregat, si fos preceptiu.
c) Fer les consultes prèvies que correspongui.
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi la normativa en
matèria de protecció de dades.
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
f)

Complir amb el dret d'informació dels afectats.

Sisena.- Drets del responsable del tractament:
El responsable del tractament té dret a:
a) Obtenir de l’encarregat tota la informació que consideri necessària relativa a les dades i
els tractaments que es descriuen a l’annex 1, per tal que pugui complir amb les seves
obligacions com a responsable.
b) Obtenir l’assistència de l’encarregat per atendre les peticions i inspeccions de qualsevol
autoritat de control quan els tractaments objecte d’aquelles siguin els que porta a terme
l’encarregat.
c) Ser compensat per l’encarregat pels danys i perjudicis que suporti com a conseqüència
de l‘incompliment de les obligacions de l’encarregat o dels seus subcontractats.
Setena.- Modificació de l’acord d’encàrrec
Aquest acord d’encàrrec de tractament de dades personals es podrà modificar de manera
expressa de comú acord entre les parts, mitjançant la signatura de l’addenda corresponent.

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

13
EC 2021 296 vigilància P Gràcia

Doc.original signat per:
43421243A XAVIER ANGULO
29/04/2021,
43421243A XAVIER ANGULO
29/04/2021,
Natàlia Garriga Ibañez
30/04/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0JYQLTY2LWQLZCKQRLJCA208JWT6NJ4H*
0JYQLTY2LWQLZCKQRLJCA208JWT6NJ4H

Data creació còpia:
30/04/2021 12:24:04
Data caducitat còpia:
30/04/2024 00:00:00
Pàgina 13 de 15

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda

GENERALITAT DE CATALUNYA

Vuitena.- Comunicacions i notificacions
Les comunicacions adreçades al responsable del tractament s’enviaran a: Xavi García IMAN
SEGURIDAD, SA. Correu electrònic: xavi.garcia@imancorp.es. Per part de la Generalitat Mª
Luisa Albert Diloy Correu electrònic: marialuisaalbert@gencat.cat.
Novena.- Resolució de l’Acord
Aquest acord d’encàrrec es podrà resoldre per les causes següents:
a) Per acord mutu de les parts, manifestat per escrit.
b) Per impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats previstes en aquest acord
d’encàrrec.
Com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest acord d’encàrrec.
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte en la data de la darrera
signatura electrònica.
Per delegació,

IMAN SEGURIDAD, SA

Directora de Serveis
(Resolució VEH/1235/2019, de 7
de maig, DOGC 7873 de 13 de
maig de 2019)
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1. Control d'accessos als edificis. Nivell de seguretat: Baix.
2. Videovigilància. Nivell de seguretat: Baix.
-

Finalitat:
Tractament: Videovigilància
Finalitat: Visionat i gravació de les imatges de les persones que visiten les seus del
Departament per garantir la seguretat i el control de les persones i el s béns.
Tractament: Control de la identitat de les persones visitants que accedeixen a les
diferents seus del Departament
Finalitat: Recollir i/o digitalitzar el DNI de les persones externes que accedeixen a les
seus del Departament als efectes de comprovar la seva identitat conforme a les
visites concertades prèviament.

-

Tipus de dades:
Dades identificatives i imatges.

-

Categories dels interessats:
Videovigilància: empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics i proveïdors.
Control de la identitat: ciutadans i residents.
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