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Condicions de licitació de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A. i de la present
plataforma.

Termes legals

Aquest  subdomini  http://licitacions.terrassadigital.cat/ pertany  al  domini  www.terrassadigital.cat de
titularitat de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A. (SMCTSA).

Aquesta plataforma és el mecanisme electrònic posat a disposició de tots els licitadors. Una eina per
a la presentació de proposicions als concursos de la SMCTSA i als efectes de donar compliment a
allò establert  en la disposició addicional  setzena de la Llei  9/2017 Llei  de Contractes del Sector
Públic,  per  la  que  es  transposen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlamento
Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (Ley 9/2017, de 8 de
novembre).

En aquest sentit, la plataforma suposa la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en
els procediments de licitació de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A. de forma
que:

- Les eines i dispositius per a la comunicació per mitjans electrònics i les seves característiques
tècniques  es  troben  disponibles  amb  caracter  general  de  forma  no  discriminatòria  (universal  i
gratuïta)  i  amb  formats  compatibles  amb  productes  informàtica  d'ús  general  sense  restriccions
d'accés.

- El programari i aplicacions per a la presentació electrònica de les ofertes és d'ampli ús i fàcil accés.

-  Els  sistemes de comunicació  per  a l'intercanvi  i  emmagatzematge d'informació  garanteixen de
forma raonable la integritat de les dades transmeses i que únicament els òrgans competents, en les
dates assenyalades, puguin tenir accés als mateixos o que, en cas de la seva inobservança es pugui
detectar de forma clara, oferint suficient seguretat.

- La Plataforma permet acreditar els períodes d'inici i finalització de la presentació de documentació
així com el moment de descàrrega i obertura de les proposicions presentades. Aquest mecanisme
permet demostrar que les dades han existit i no han estat alterats des d'un instant específic en el
temps.

- Les referències horàries són les pròpies del servidor.

-  La Plataforma, als efectes de comunicacions entre SMCTSA i  les empreses licitadores permet
acreditar la data i hora de la recepció i/o posada a disposició de la documentació, la integritat del seu
contingut i la identitat del remitent.

- La SMCTSA no té accés a modificar les dates límit de presentació d'ofertes i obertura de pliques,
un cop la licitació ha estat publicada en aquest portal.

- Un cop tancada la licitació i eliminada del portal, totes les dades relatives a la licitació i als licitadors
són esborrades del servidor.

Condicions d'ús / advertiments / acceptacions

- La participació en la licitació i presentació de proposicions comporta l'acceptació de les condicions
d'ús de la present plataforma de presentació de proposicions així com la totalitat del contingut dels
plecs que consten al perfil del contractant així com les condicions d'ús.
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- La designació d'adreça de correu electrònic identificada pels licitadors en la present plataforma
comporta  la  designació  en  exclusiva  de  la  indicada  adreça  així  com  l'acceptació  expressa  de
comunicacions per mitjans electrònics.

- Les dades consignades pels licitadors (Nom, cognoms, DNI, Adreça, representa etc..) als formularis
de la present plataforma són les que es tindran en consideració als efectes de la licitació, sense
possibilitat de rectificació, pel que, caldrà que els licitadors les comprovin i verifiquin abans de la
presentació.

- Per tal de poder finalitzar amb èxit la presentació de proposicions caldrà complimentar tots aquells
camps que siguin precisos així  com donar compliment als requisits en quant  a format i  extensió
(tamany/pes màxim) del fitxers a adjuntar.

-  Als efectes d'evitar  més d'una proposició,  el  portal  no permet presentar dues licitacions en un
mateix NIF i/o DNI.

-  Qualsevol  incidència  en  l'operativa  podrà  ser  comunicada  al  correu  electrònic
administracio@terrassa.cat,  exclusivament  des  de  l'adreça  de  correu  electrònic  indicada  en  la
licitació.

Privacitat: política de protecció de dades de caracter personal del web

La Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A. garanteix el dret a la protecció de les dades
personals que es faciliten a través d'aquesta aplicació en el termes establerts per la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa  al  tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d'aquestes  dades,  implementant  les
mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la
finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

És per això, que, per a cada pàgina que conté formularis que recullen dades de caracter personal,
s'informa, de manera expressa, que:

Existeix un tractament de dades de caracter personal.

La identitat i les dades de contacte del responsable del tractament són:

Identitat: Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.

CIF: A61256863

Adreça postal: Plaça de la Farinera, número 5, 08222, Terrassa.

Telèfon: 937361414

Correu electrònic: administracio@terrassa.cat

La finalitat  del tractament de les dades és únicament donar compliment a Llei  de contractes del
sector públic 9/2017 fins a 2 anys a partir de la finalització de la prestació del servei.

Existeix el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a la
persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.

El dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si la comunicació de dades personals
és un requisit legal o contractual.
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El  licitador  podrà  en  tot  moment,  exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,  oposició,  limitació  del
tractament,  portabilitat  de  les  dades  i  supressió  mitjançant  sol·licitud  escrita  al  correu
administracio@terrassa.cat. També podrà exercir els drets esmentats mitjançant sol·licitud escrita a
la  Societat  Municipal  de  Comunicació  de  Terrassa,  S.A.  o  enviant  correu  postal  a  Plaça  de  la
Farinera, 5, 08222 (Terrassa). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de
la persona usuària, número del document d'identitat (DNI, passaport o altre document que acrediti la
seva identitat), adreça a efectes de notificacions i contingut concret del dret exercit.

 


