
ANUNCIS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/1302/2022, de 29 d’abril, per la qual es dona publicitat al conveni de col·laboració signat
el 19 d’abril de 2022, entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a la realització de l’avaluació tècnica de
la primera fase de l’avaluació dels projectes de la modalitat 4 corresponents a la convocatòria de beques i
ajuts de recerca en l’àmbit de l’organització territorial del poder de l’any 2022.

En data 19 d'abril de 2022 s'ha signat, electrònicament, el conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR) per a la realització de l'avaluació tècnica de la primera fase de l'avaluació dels projectes de la
modalitat 4 corresponents a la convocatòria de beques i ajuts de recerca en l'àmbit de l'organització territorial
del poder de l'any 2022.

En compliment de l'article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

Resolc:

Fer públic el conveni de col·laboració signat el 19 d'abril de 2022, entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament de la Presidència, i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a la
realització de l'avaluació tècnica de la primera fase de l'avaluació dels projectes de la modalitat 4 corresponents
a la convocatòria de beques i ajuts de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder de l'any 2022,
que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 29 d'abril de 2022

Núria Cuenca León

Secretària general

Conveni de col·laboració signat el 19 d'abril de 2022, entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de la Presidència, i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a la
realització de l'avaluació tècnica de la primera fase de l'avaluació dels projectes de la modalitat 4 corresponents
a la convocatòria de beques i ajuts de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder de l'any 2022.

REUNITS

D'una part, la senyora Núria Cuenca León, secretària general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, en ús de les facultats previstes al punt 1.3 de la
Resolució PRE/1384/2019, de 21 de maig, de delegació de competències de la persona titular del Departament
de la Presidència (DOGC 7882, de 24.05.2019).

I, de I'altra, el Sr. Manuel Molina Clavero, director executiu de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
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Recerca (d'ara endavant, AGAUR), amb domicili al passeig de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona, i NIF
Q0801117C, en virtut del que preveu l'article 16 del Decret 168/2002, d'11 de juny, pel qual s'aproven els
Estatuts de l'AGAUR, i d'acord amb els poders que han estat elevats a públic davant la notaria Sra. Maria del
Camino Quiroga Martínez en data 13 de setembre de 2018 i amb número de protocol 2894.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per subscriure el present conveni i en virtut d'això,

EXPOSEN

1. El Decret 19/2022, de 8 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, estableix que
correspon a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (d'ara endavant, IEA), òrgan dependent d'aquest Departament,
la funció, entre d'altres, de proposar els criteris, coordinar i fer el seguiment del programa de beques i ajuts de
foment de la recerca universitària sobre l'organització territorial del poder (article 80e).

2. L'AGAUR va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de
beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de I'estudi universitari, de la recerca
científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

3. Els Estatuts de I'AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d'11 de juny, preveuen en l'article 5.1.b) la
formalització d'acords, pactes, convenis i contractes amb entitats públiques o privades i amb altres
departaments de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions, així com el seu seguiment. Així
mateix, correspon a l'AGAUR el foment de les relacions amb altres institucions amb funcions de gestió d'ajuts
universitaris i de recerca, i l'assessorament als òrgans de l'Administració de la Generalitat en les matèries
relacionades amb la gestió d'ajuts i subvencions.

4. L'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i l'article 11.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,
preveuen que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o
entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia.

D'acord amb el que disposen l'article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, i l'article 11.3.a) de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, abans esmentades, l'encàrrec de gestió entre òrgans administratius o entitats de dret
públic pertanyents a la mateixa Administració, s'ha de formalitzar en els termes que estableixi la seva
normativa pròpia, la qual, en aquest cas, en aplicació del principi d'especialitat normativa, és la normativa
vigent en matèria de subvencions, concretament l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Fent, doncs, una interpretació integradora del règim dels convenis de col·laboració i dels encàrrecs de gestió, i
a la vista del que disposa l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
formalitza el present conveni de col·laboració per tal d'encarregar a l'AGAUR l'avaluació tècnica corresponent a
la primera fase del procés d'avaluació de es propostes de la Modalitat 4 de la convocatòria de beques i ajuts de
l'IEA a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder per a l'any 2022.

Per tot això, les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat legal suficient per a formalitzar aquest
conveni de col·laboració amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

1.1 L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és encarregar a l'AGAUR l'avaluació tècnica corresponent a la
primera fase del procés d'avaluació de les propostes de la Modalitat 4 de la convocatòria de beques i ajuts de
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l'IEA a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder per a l'any 2022.

1.2 Les actuacions a realitzar pel Departament de la Presidència i per l'AGAUR es regiran pel calendari
d'actuacions que acordin les parts.

Segona.- Contingut del conveni

2.1 L'AGAUR assumeix la realització de les tasques següents amb relació a les bases reguladores i les
convocatòries previstes a la clàusula 1.1:

   - L'avaluació tècnica de les propostes de la Modalitat 4 de la convocatòria, “projectes de recerca a realitzar
per equips d'investigadors”, d'acord amb el Reglament d'Avaluació de l'AGAUR i d'acord amb el que disposen
les bases reguladores i la convocatòria corresponent.

   - La tramesa de l'avaluació tècnica de les sol·licituds de la Modalitat 4 a la comissió de valoració i selecció,
així com de tota la documentació que aquesta necessiti per fer la valoració.

   - La resposta a les demandes d'informació del Departament de la Presidència en relació amb el
desenvolupament de l'avaluació, mitjançant els mecanismes de coordinació que s'estableixin.

   - La recollida, el processament i el tractament de les dades generals derivades de la gestió de l'avaluació.

2.2 L'AGAUR resta subjecta a les actuacions de comprovació que pugui efectuar el Departament de la
Presidència i a les de control que realitzi la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i altres òrgans
competents, facilitant tota la informació que li sigui requerida a l'efecte.

2.3 L'AGAUR ha de conservar la documentació justificativa del compliment de les obligacions establertes en el
present conveni durant el termini de prescripció del dret de l'Administració a reconèixer o liquidar el
reintegrament previst en l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

2.4 Correspon al Departament de la Presidència:

   - Publicar i gestionar la línia d'ajuts corresponent, cosa que comporta, entre d'altres, adoptar tots els actes o
dictar totes les resolucions de caràcter jurídic que corresponguin.

   - Facilitar a l'AGAUR qualsevol informació que consideri necessària per a la gestió i avaluació correcta de les
subvencions.

   - Fer efectiu a l'AGAUR l'import corresponent als conceptes que preveu la clàusula tercera d'aquest conveni
de col·laboració.

Tercera.- Obligacions econòmiques

3.1 El Departament de la Presidència ha de transferir a l'AGAUR en concepte de despeses derivades per la
realització d'aquest encàrrec l'import de dos-cents quaranta-un euros (241 €), per cada expedient avaluat de
la Modalitat 4 de la convocatòria, “projectes de recerca a realitzar per equips d'investigadors”, que es finançarà
a càrrec de la posició pressupostària PR0135 D/440680000/1140/0000 del pressupost per a l'any 2022.

Import despeses d'avaluació: 241 € per cada expedient avaluat

3.2 Aquests imports s'han de fer efectius mitjançant transferència al número de compte que indiqui l'AGAUR.

3.3 La tramitació del pagament d'aquest import es farà efectiu un mes després de la publicació de la
convocatòria, quan es tingui coneixement del número de sol·licituds admeses.

Quarta.- Vigència

Aquest conveni de col·laboració serà vigent des de la data de signatura fins que les parts acompleixin les
obligacions que s'hi preveuen i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2022.

El conveni de col·laboració pot ser prorrogat per acord mutu de les parts amb la signatura d'una addenda a
aquest encàrrec abans de la finalització de la seva vigència.
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Cinquena.- Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

S'adjunta com a annex, el contracte d'encarregat de tractament que formalitzen ambdues parts.

Sisena.- Seguiment

6.1 Amb la finalitat d'assolir una coordinació tècnica adequada, es podrà constituir una comissió de seguiment,
integrada per la persona responsable de gestió econòmica i administrativa de l'IEA i la persona responsable
designada per l'AGAUR.

6.2 La comissió de seguiment es reunirà amb la periodicitat que ella mateixa estableixi i també a petició de
qualsevol de les parts.

6.3 La comissió de seguiment ha de determinar les seves normes de funcionament i, en defecte d'aquestes, es
regirà pel que estableix la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats.

6.4 La comissió té les funcions següents:

- Vetllar pel desenvolupament correcte del conveni i fer-ne el seguiment.

- Resoldre les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació, la modificació, els efectes i la
resolució d'aquest conveni.

- Proposar les modificacions que estimi oportunes.

Setena.- Resolució anticipada

Són causes de resolució anticipada d'aquest conveni les següents:

- L'acord mutu de les parts, manifestat per escrit.

- La impossibilitat sobrevinguda legal o material de complir I'objecte del conveni.

- L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes per una de les parts signants del conveni de
col·laboració.

- La denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d'antelació.

- La no publicació de la convocatòria objecte d'aquest conveni.

- Les causes generals establertes en la legislació vigent.

En aquests casos s'establirà, en funció de la causa concreta d'extinció i a la vista de la situació particular de les
actuacions en curs, la forma de terminació d'aquestes actuacions.

Vuitena.- Naturalesa del conveni de col·laboració

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i en queda exclosa l'aplicació de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic.

Novena.- Jurisdicció competent

Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment d'allò pactat seran
resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua en el marc de la Comissió de
Seguiment prevista a la clàusula sisena.

En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest conveni de col·laboració, ambdues parts se
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Desena.- Publicitat

En compliment del que preveu l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
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de les administracions públiques de Catalunya, el Departament de la Presidència publicarà íntegrament aquest
conveni de col·laboració en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, atorgant així eficàcia a l'encàrrec.

I en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest conveni de col·laboració a un sol efecte, en
el lloc indicat a l'encapçalament i en la data de referència electrònica.

Annex

ACORD D'ENCÀRREC DE TRACTAMENT ENTRE EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA I L'AGÈNCIA DE GESTIÓ
D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)

Ambdues parts, en nom i representació de les institucions respectives i en ús de les atribucions pròpies dels
seus càrrecs i reconeixent-se mútuament la capacitat necessària per a contractar i obligar-se,

MANIFESTEN

I. CLÀUSULES

Primera. Objecte de l'encàrrec del tractament

Mitjançant aquest acord s'habilita l'AGAUR com a encarregada del tractament (en endavant, l'encarregat), per
a tractar per compte de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern del Departament de la Presidència, responsable del
tractament (en endavant el responsable), les dades de caràcter personal de les persones físiques que consten
a les propostes presentades, necessàries per a l'avaluació tècnica de la primera fase de les propostes de la
Modalitat 4 de la convocatòria de beques i ajuts de l'IEA a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització
territorial del poder per a l'any 2022.

Les operacions de tractament autoritzades seran les estrictament necessàries per a assolir la finalitat de
l'encàrrec i que són les que consten a la clàusula 2.1 i es concreten en:

   - L'avaluació tècnica de les propostes de la Modalitat 4 de la convocatòria, “projectes de recerca a realitzar
per equips d'investigadors”, d'acord amb el Reglament d'Avaluació de l'AGAUR i d'acord amb el que disposen
les bases reguladores i la convocatòria corresponent.

   - La tramesa de l'avaluació tècnica de les sol·licituds de la Modalitat 4 a la comissió de valoració i selecció,
així com de tota la documentació que aquesta necessiti per fer la valoració.

   - La resposta a les demandes d'informació del Departament de la Presidència en relació amb el
desenvolupament de l'avaluació, mitjançant els mecanismes de coordinació que s'estableixin.

   - La recollida, el processament i el tractament de les dades generals derivades de la gestió de l'avaluació,
d'acord amb el que estableixin les bases reguladores i la pròpia convocatòria.

Segona. Identificació de la informació afectada

Per a executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, el responsable, posa a
disposició de l'encarregat la informació relativa a les persones que consten a les propostes presentades a la
Modalitat 4 de la convocatòria de beques i ajuts de l'IEA a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització
territorial del poder per a l'any 2022, següent:

· Nom i cognoms

· Sexe
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· Data de naixement

· Tipus i número de document d'identitat (NIF o CIF)

· Data de caducitat del document d'identitat

· Número de telèfon i número de telèfon mòbil

· Adreça electrònica

· Càrrec, situació professional i/o categoria professional

· Lloc i centre de treball

· Titulació acadèmica

· Experiència professional i acadèmica

· Signatura

Aquesta informació forma part de l'activitat de tractament Beques i premis de l'Institut d'Estudis de
l'Autogovern

Tercera. Durada

La durada d'aquest contracte de protecció de dades estarà vinculada a la vigència i al temps establert conveni
corresponent.

Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de retornar al 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 encàrrec. En cap cas pot 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 l'RGPD o qualsevol altra
disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 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 i del delegat de
protecció de dades.

   2. Les categories de tractaments efectuats per compte del responsable.

   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 de l'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 garanteixen la seguretat del tractament.
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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) L'encarregat no podrà subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte
que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al funcionament
normal dels serveis de l'encarregat.

Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s'ha de comunicar prèviament per escrit al responsable, amb
una antelació de 15 dies. Cal indicar els tractaments que es pretén subcontractar i identificar de forma clara i
inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el
responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert.

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 el subencarregat 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 hagi tingut accés en virtut
d'aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l'objecte.

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

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

j) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:

1. Accés, rectificació, supressió i oposició

2. Limitació del tractament

3. Portabilitat de dades

4. 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, portabilitat de dades 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 INDICAR ADREÇA DE
CONTACTE DE L'IEA. La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l'endemà del dia
laborable en què s'ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser
rellevants per a resoldre la sol·licitud.

k) Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el moment de recollir les dades.

l) L'encarregat del tractament ha d'informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en
qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, , 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 INDICAR ADREÇA DE CONTACTE DE L'IEA.

La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc
per als drets i les llibertats de les persones físiques.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8664 - 10.5.20227/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22123018-2022



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.

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.

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

n) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan
escaigui.

o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar que compleix les seves
obligacions, així com per a realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre
auditor autoritzat per aquest.

p) Implantar les mesures de seguretat incloses a l'annex 1 a aquest acord, d'acord amb l'avaluació de riscos
realitzada pel responsable.

q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al
responsable. En aquest sentit, es fa constar que el delegat de protecció de dades de l'AGAUR és: Microlab
Hard.

r) 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 la destrucció de les còpies i 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 d'aquest document.

b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament que ha
d'efectuar l'encarregat si fos preceptiu.

c) Fer les consultes prèvies a l'Autoritat de control en els casos previstos a l'article 36.1 del RGPD.

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 la clàusula segona, per tal que pugui complir amb les seves obligacions com a responsable.
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   b) Obtenir l'assistència de l'encarregat per atendre les peticions i inspeccions de qualsevol autoritat de
control, quan els tractaments objecte de les mateixes 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

Aquest acord d'encàrrec de tractament es podrà modificar de manera expressa de comú acord entre les parts,
mitjançant la signatura de la corresponent addenda.

Vuitena. Comunicacions i notificacions

Les comunicacions adreçades al responsable del tractament s'enviaran a:

[Dades de contacte del responsable]

Les comunicacions adreçades a l'encarregat del tractament s'enviaran a:

[Dades de contacte de l'encarregat]

Novena. Seguiment i control

Les parts resoldran de comú acord qualsevol controvèrsia o discrepància que pogués sorgir en la interpretació,
l'execució i el compliment d'aquest acord.

Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà a l'altra part mitjançant les bústies
electròniques especificades a la clàusula vuitena d'aquest acord.

En prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord.

ANNEX: Mesures de ciberseguretat de nivell bàsic (Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades - MCPD)

   - Normativa, procediments i estàndards de protecció de dades:

   - MO.NO.01: Normativa

   - MO.NO.02: Procediments

   - MO.NO.03: Procediments d'autorització

   - Coneixement de la normativa, procediments i estàndards de protecció de dades:

   - MO.CN.04: Deures i obligacions del personal

   - MO.CN.05: Formació i conscienciació

   - Protecció de dades en el disseny i per defecte:

   - MG.PD.06: Arquitectura de seguretat

   - MG.PD.07: Desenvolupament segur
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   - MG.PD.08: Proves

   - Gestió d'accessos dels usuaris:

   - MG.GA.09: Requisits d'accés i segregació de funcions

   - MG.GA.10: Identificació i autenticació

   - MG.GA.11: Gestió de drets d'accés d'usuaris

   - MG.GA.12: Accés local i remot

   - Gestió de serveis externs:

   - MG.GS.13: Contractació i acords de nivell de servei

   - Protecció d'instal·lacions i infraestructures:

   - MP.II.16: Condicionament dels locals

   - MP.II.17: Control d'accés físic

   - MP.II.18: Registre d'entrada i de sortida d'equipaments i suports

   - Monitorització de l'activitat i incidències:

   - P.MO.19: Controls d'auditoria dels sistemes de la informació

   - MP.MO.20: Registre i protecció de l'activitat dels usuaris

   - MP.MO.21: Gestió d'incidents i sistemes de notificació d'incidents

   - Protecció d'actius:

   - MP.PA.22: Inventari d'actius

   - MP.PA.23: Fitxers temporals

   - MP.PA.24: Protecció d'equips

   - MP.PA.25: Manteniment d'equipament

   - MP.PA.26: Protecció de suports d'informació

   - MP.PA.27: Devolució d'actius

   - Protecció de la informació:

   - MP.PA.28: Protecció del lloc de treball

   - MP.PI.29: Limitació del tractament de dades personals

   - MP.PI.30: Còpies de seguretat

   - Protecció de la informació en tractaments no automatitzats:

   - MP.PP.33: Control d'accés a la documentació

   - MP.PP.34: Custòdia, emmagatzematge i destrucció
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   - MP.PP.35: Còpia o reproducció de documents

   - MP.PP.36: Trasllat de documentació

   - MP.PP.37: Criteris d'arxiu

   - MP.PP.38: Gestió d'incidents i sistemes de notificació d'incidències

   - MP.PP.39: Procediments per tractaments no automatitzats

(22.123.018)
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