Expedient núm. 1.19.226000300

Barcelona,

REUNITS

D'una banda, la senyora M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, amb NIF Q0801250B, en ús de les facultats previstes a l’article 15.2.a)
de l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat mitjançant el Decret
48/2003, de 20 de febrer (DOGC núm. 3835, de 4.3.2003).
I de l'altra, el senyor Ignasi Roche Vallès, administrador solidari de l’empresa MIRADA
LOCAL SL, amb DNI 46141935W, segons consta en document de nomenament i
cessament d’administradors de la societat “MIRADA LOCAL SL”, davant el notari Antonio
Beltran Garcia, amb número de protocol 616, a Barcelona, el 22 de març de 2007.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar
aquest contracte.

MANIFESTEN

I. En data 16 de setembre de 2019, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades (APDCAT) aprova per resolució la convocatòria, mitjançant un procediment obert
simplificat, per a l’adjudicació d’un contracte dels serveis de comunicació i publicitat de
les accions de l’APDCAT.
II. En data 14 de novembre de 2019, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades resol l’adjudicació definitiva del contracte a l'empresa MIRADA LOCAL SL,
d'acord amb les característiques i les condicions que s'estableixen en el Plec de
clàusules administratives particulars, el quadre de característiques, el Plec de
prescripcions tècniques i els annexos.
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En conseqüència, acordem formalitzar el contracte corresponent d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera.– L’empresa MIRADA LOCAL SL, amb NIF núm. B64309313, es compromet a
realitzar l’objecte del contracte amb subjecció a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP), i al Plec de clàusules administratives particulars, el quadre de
característiques, el Plec de prescripcions tècniques, així com l’oferta presentada i les
estipulacions previstes en aquest contracte.
Segona.- El preu màxim del contracte és de VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS euros
(25.800,00 euros).
Tercera.– El termini d’execució del contracte és d’un any, a partir del dia 1 de gener de
2020.
Aquest contracte es podrà prorrogar, d’acord amb el que preveu el plec de clàusules
administratives particulars, a l’empara del que disposa l’article 29 de l’LCSP. La pròrroga no
es podrà concertar per un termini superior al fixat originàriament.
Quarta.- El pagament s’efectuarà mensualment mitjançant transferència bancària, un cop
l’empresa adjudicatària emeti la factura electrònica corresponent als serveis prestats.
Cinquena.– El termini de garantia contractual és de dos mesos, a partir de la finalització
del termini d’execució del contracte, inclosa la pròrroga si s’acorda.
Un cop s’hagin acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte i no hi
hagin responsabilitats que hagin d’exercir-se sobre la garantia definitiva, la unitat promotora
del contracte procedirà a emetre el certificat de conformitat com a tràmit previ per resoldre
sobre la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.
Sisena.– En el cas que s’hagin de lliurar manuals i documents, tant en suport paper com
digital, relatius al servei objecte de contractació, l’empresa contractista els ha de lliurar
almenys en català.
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Setena.- L'empresa adjudicatària es responsabilitza de tots els mitjans personals i materials
adients, els quals aniran a càrrec seu.
Vuitena.- L’empresa adjudicatària haurà de mantenir la confidencialitat respecte de les
dades o informacions a les que tingui accés o coneixement com a conseqüència de
l’execució de l’objecte del contracte, i que no s’hagin de fer públics, amb estricte
compliment del que estableixen la clàusula 23 i l’annex 6 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeixen aquest contracte.
Novena.– D'acord amb la normativa vigent sobre contractes del sector públic, s’ha
constituït un dipòsit en valors, mitjançant un aval, de MIL DOS-CENTS NORANTA euros
(1.290,00 €) a favor de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, com a garantia
definitiva, que s’ha dipositat a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya.
Desena.– Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades a
l’article 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. També, són causes de
resolució del contracte les previstes en el Plec de clàusules administratives del contracte,
en particular les especificades en el segon paràgraf de la clàusula trenta-dosena.
I en prova de conformitat i perquè consti, totes dues parts signen aquest document, per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc indicat a l'encapçalament i en la data de signatura
electrònica.

CPISR-1 C
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Barbarà
Fondevila
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M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora de l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades
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Ignasi Roche Vallès
Administrador de
Mirada Local SL
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