
Al dors trobareu informació relativa a la protecció de dades personal.

20211-002v2 IMP. MUNICIPAL

PRESENTACIÓ D’OFERTES EN CAS DE CONTRACTES MENORS

DADES PERSONALS

EXPOSO I DEMANO

DOCUMENTS APORTATS

Lloc i data de la sol·licitud,      Signatura

Nom i cognoms / Nom de l’empresa, associació, comunitat, etc.    DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)       DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

(*)     Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

DECLARO

Objecte del contracte

Servei municipal que ha sol·licitat l’oferta    Tècnic municipal que ha sol·licitat l’oferta

Pressupost, sense IVA  Pressupost amb IVA  Termini de lliurament/execusió

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

(*)      Autoritzo l’Ajuntament per obtenir de forma directa l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
(si no autoritza l’Ajuntament per obtenir de forma directa aquesta acreditació, es podrà requerir al sol·licitant perquè ho justifiqui 
documentament). 

• Actuar en nom propi/Estar autoritzat per actuar en nom d’altri/Tenir poders suficients per actuar en representació de
• Tenir plena capacitat d’obrar
• No estar incurs en cap prohibició de contractar
• Tenir l’habilitació professional que, si s’escau, és exigible per dur a terme la presentació que constitueix l’objecte del contracte/Estar 
compreses les prestacions del contracte dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb esl estatuts o regles funcionals de 
l’empresa, ens són propis
• Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social 



D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal:

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte no es preveu cap tractament de 
dades. Per aquest motiu el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de 
caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

No obstant, en el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de 
caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què hagues-
sin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, 
i la immediata comunicació d’aquesta violació de seguretat a l’Ajuntament.

En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el contractista i l’Ajuntament establiran per escrit les 
obligacions de les parts per donar compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Plaça de la Vila, 1, 08184 - Palau-solità i Plegamans

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis de 
drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd.ajpalauplegamans@diba.cat

Gestió i tramitació dels contractes del sector públic de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de contractació pública 
i d’arxiu històri.

Compliment d’obligacions contractuals.
En cas de ser necessari l’accés a les instal·lacions municipals per l’execució del contracte, 
les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir la correcta 
identificació de l’equip professional que prestarà el servei i que accedirà a les instal·lacions i 
sistemes corporatius.
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant l’execució del 
contracte seran tractades per al control de les obligacions de seguretat de les dependències 
i edificis de l’Ajuntament.
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l’accés a les 
instal·lacions.

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la 
limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://www.palauplega-
mans.cat o presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret 
a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre 
en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si 
considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obli-
gacions/reclamar_i_denunciar/

Responsable del 
tractament

Finalitat del tractament

Temps de conservació

Legitimació del 
tractament

Destinataris de cessions 
o transferències

Drets de les persones 
interessades
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