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Model de compromís de confidencialitat per a la contractació del manteniment o 
connexió a central receptora dels sistemes contra incendis, de CCTV, d’intrusió i 
control d’accessos de la seu central del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE), carrer Pallars 191 de Barcelona  

 

 

En/na     , amb NIF_________, en qualitat de      i 
en nom i representació de la societat ____________, amb CIF _________ i domiciliada a 
                                            , segons escriptura pública autoritzada davant 
Notari/a______________ , en data ________  i amb número de protocol ________ o en 
l’exercici de la seva activitat professional, amb correu electrònic a efectes de notificacions  
________________________, assabentat de l’anunci publicat en data 14 de novembre 
de 2022 en el perfil del contractant del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) i 
de les condicions i requisits que s’exigeixen a l’expedient 4_2022 anomenat Contractació 
del manteniment o connexió a central receptora dels sistemes contra incendis, de CCTV, 
d’intrusió i control d’accessos de la seu central del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE), carrer Pallars 191 de Barcelona que es tramita mitjançant procediment 
ordinari negociat,  

 

DECLARA responsablement, en virtut de les facultats de representació que ostenta, que 
es compromet al compliment de les següents condicions:  

 

1. A observar el deure de secret respecte de tota la informació, dada i/o documentació, a 
la qual pugui accedir o pogués haver accedit a conseqüència de la seva participació en el 
citat expedient, així com mantenir absoluta confidencialitat i reserva. En aquest sentit, 
també declara que el seu personal, amb competències per accedir a dades i qualsevol 
tipus d’informació o documents relacionats amb aquest expedient, és coneixedor del deure 
de secret i confidencialitat i que així ho certificarà en el cas que li fos requerit.  

 

2. A no divulgar la informació a la qual hagi tingut accés per la seva concurrència al 
procediment de licitació de l’expedient 4_2022 i mantenir el secret inclús després de la 
seva finalització i sense que operi cap límit temporal.  

 

3. No revelar a tercers directament o indirectament cap informació respecte a la 
informació obtinguda en el procés de contractació, els serveis realitzats ni a utilitzar-la en 
profit propi. L’empresa o empresari en l’exercici de les prestacions de serveis objecte de 
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la licitació farà un ús exclusiu de la informació i materials a la que tingui accés en ocasió 
de la seva concurrència a l’expedient 4_2022, així com tota aquella documentació que 
elabori en el cas de ser adjudicatari, especialment, tot allò relacionat amb coneixements 
tècnics, know-how, metodologies, productes, clients o activitats comercials de l’altra part 
reconeixent que tot és propietat exclusiva del PSC.  

 

4. Establir com a confidencial tota la informació relacionada amb la prestació de serveis 
que desenvolupi pel Partit i que obtingui tant durant el procediment de licitació com amb 
posterioritat en cas de ser adjudicatari.   

 

Quant a les dades que el contractista proporcioni al PSC per participar en el procediment 
de licitació, extensible  a les dades dels representants del proveïdor i dels seus empleats, 
serà responsabilitat del PSC i el seu tractament es limitarà: 

(1)  A la gestió del citat procediment amb la legitimació que l’atorga l’acceptació 
d’aquesta clàusula de confidencialitat i la seva participació en el procediment 

(2) La gestió de la contractació com a proveïdor en cas de ser adjudicatari.  

La legitimació per aquest tractament s’atorga en el moment de l’acceptació de la present 
clàusula de confidencialitat i amb la seva participació en el procediment.  

Serà d’aplicació els termes previstos a la Política de privacitat del PSC respecte a les 
dades dels seus proveïdors i que pot trobar a http://www.socialistes.cat/es/pagina/politica-
de-privacitat.   

L’incompliment del contractista, dels seus empleats o d'aquells que actuen en el seu nom, 
de qualsevol de les condicions i obligacions del present Compromís de confidencialitat 
determinarà la responsabilitat d’ell o d’ells davant totes les demandes, accions i 
reclamacions que pogués dirigir-li el PSC així com d’aquelles que es dirigeixin o exercitin 
contra el PSC fruit d’aquest incompliment.  

 

___________________________, ______de _______________de 2022 

 

 

Signat,  
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