BASES RELATIVES AL SORTEIG NOTARIAL PER A L’AUTORITZACIÓ DE
TERCERES PARTS EN RELACIÓ A LA INCORPORACIÓ DE LES MATEIXES
COM A SISTEMA DE PAGAMENT DE L’ESTACIONAMENT REGULAT EN
SUPERFÍCIE
Base 1. Objecte
Barcelona de Serveis Municipals, SA convoca un sorteig notarial per a
l’autorització de terceres parts en relació a la incorporació de les mateixes com
a sistema de pagament de l’estacionament regulat en superfície.
El sorteig té com a objectiu assignar les quatre autoritzacions disponibles en la
primera fase entre les vuit empreses que han obtingut la màxima puntuació en el
procediment convocat prèviament.
Base 2. Condicions de participació
Únicament participaran en l’esmentat sorteig les empreses que han obtingut la
màxima puntuació en el procediment, en concret:









BIP AND DRIVE, S.A
CONNECTED MOBILITY VENTURES, SA
EL PARKING INTERNET , S.L.U
INGENIERIA VIAL, S.L
INTEGRA PARKING SOLUTIONS, S.L
PARKCLICK, SL
PARKINGLIBRE SISTEMAS DE RESERVA, S.L
SUNHILL TECHNOLOGIES GMBH

En cas de renúncia a participar d’alguna d’aquestes empreses, no es permetrà
la participació en el sorteig de les altres empreses participants en el procediment
previ que no han obtingut la màxima puntuació.
Base 3. Mecànica del sorteig
L’elecció de les empreses que seran autoritzades com a sistema de pagament
de l’estacionament regulat en superfície es realitzarà a través del sistema
informàtic del Col·legi Notarial de Catalunya.
El sorteig es durà a terme el dia 21 de novembre de 2018 i s’aixecarà acta notarial
del mateix.

Base 4. Comunicació de les empreses autoritzades
La resolució definitiva autoritzant a les empreses com a sistema de pagament de
l’estacionament regulat en superfície serà comunicada per Barcelona de Serveis
Municipals, SA a través de la pàgina web de l’entitat i mitjançant correu a través
de l’adreça electrònica designada per cada empresa.
Base 5. Acceptació de les bases
La participación en el sorteig suposa l’acceptació expressa de les presents bases
i el coneixement de la mecánica del sorteig.
Base 6. Anul·lació o suspensió del sorteig
Barcelona de Serveis Municipals, SA es reserva el dret d'anul·lar o suspendre el
sorteig, així com modificar alguna condició en cas que per raons alienes a la seva
voluntat no sigui possible complir amb el seu normal desenvolupament segons
el que disposen les presents bases, sense que per aquesta raó els participants
tinguin dret a percebre qualsevol compensació.
Base 7. Protecció de dades
Els participants al sorteig declaren conèixer i acceptar els següents extrems, en
relació a la protecció de dades:
Les seves dades personals seran objecte de tractament en la Notaria, els quals
són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la
funció pública notarial, conforme al que preveu la normativa prevista en la
legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau,
substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La
comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant
obligat a facilitar les dades personals, i estant informat de què la conseqüència
de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar o intervenir aquest
document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial.
La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per
autoritzar/intervenir aquest document, la seva facturació, seguiment posterior i
les funcions pròpies de l'activitat notarial de compliment obligat, de les que poden
derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei,
adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades
per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i investigació
per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del

terrorisme.
El Notari farà les cessions d'aquestes dades que siguin de compliment obligat a
les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si
escau, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta Notaria.
Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per
complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi. Pot
exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i
oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada a
Barcelona, Carrer Pau Claris, número 95 6a planta, o bé mitjançant sol·licitud per
correu electrònic a la direcció. cmagallo@notariado.org. Així mateix, té el dret a
presentar una reclamació davant una autoritat de control.
Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial, la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
Base 8. Legislació i jurisdicció aplicable
Serà d’aplicació la legislació española.
El fur competent serà el dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia
expressa a qualsevol altre fur competent.

