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A la ciutat de Barcelona,
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REUNITS

D'una part, la Sra. Marta Clari i Padrós, gerent de l'Institut de Cultura de
Barcelona, €D representació d'aquesta entitat per delegació de la
Presidència de 26 de juliol de 2019, en ús de lqs facultats conferides a
l'article 6.4. dels estatuts de l'esmentat Institut, amb seu social a Barcelona
(08002), al Palau de la Virreina, La Rambla,99, i amb CIF P-5890006-I, i
assistida en aquest acte per la Sra. Montserrat Oriol i Bellot, .secretària
delegada del Institut de Cultura de Barcelona.

I, de l'altra, el Sr. Miquel Lopez Sole, amb DNI 376856958, la qual actua
com a representant de l'empresa BETTER CONSULTANTS S.R.L. amb CIF
núm. 859150854, domiciliada a Barcelona Aribau 262, segons escriptura
pública elevada davant el notari de Barcelona, el Sr. Xavier Roca Ferrer , el
7 de març de 1994, amb número 799 del seu protocol, manifestant sota la
seva responsabilitat que l'apoderament està plenament vigent i que no ha
estat revocat o limitat.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per
formalitzar el present document amb subjecció als següents

PACTES

PRIMER.- Objecte
El present contracte de serveis té per objecte el servei per a la implantació d'un
conjunt d'evolutius al programari SICUB.
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SEGON.-

Import

El preu del contracte és de 114.199,80€, amb el següent desglossament:
94.380,00 euros d'import net, i 19.819,80 euros corresponen al 2L o/o

d'IVA.

TERCER.-

'

Termini de les prestacions

La durada del contracte serà de

2 anys a comptar a partir del 15 de

setembre de 2019.

QUART.- Garantia definitiva
L'empresa BETTER CONSULTANTS S.R.L., ha sol'licitat la retenció en preu
de la garantia definitiva, que li serà .retinguda de la primera o primeres
facturacíons, essent l'import de la garantia 4.7L9,O0€. Aquesta quantitat li
serà retornada un cop finalitzat el termini

CINQUè.- Normativa i jurisdicció
Aquest contracte té naturalesa administrativa i ambdues parts se sotmeten
explícitament a l'establert al contracte, al Plec de Clàusules Particulars i
Tècniques, gu€ s'adjunta com Annex a aquest contracte i forma part del
mateix, i en tot allò no previst, per la Llei de Contractes del Sector Públic ,
sotmetent-se les parts als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

slsè.- Protecció de dades
D'acord amb la Llei orgànica 3/20t8, de 5 de desembre de proteccíó de
dades personals igarantia dels drets digitals, el Reglament (UE) 2Ot6/679,
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i el Real Decretllei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret
espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de
dades, l'informem que en cas de facilitar el pressupost sololicitat, les seves
dades personals s'incorporaran al fitxer / tractament de "Tercers" del que
és titular l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de tramitar el
corresponent expedient de contractació. Les seves dades només seran
cedides a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les
seves competències. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació,
supressió (dret a l'oblit), limitació i oposició, entre d'altres, adreçant-os per
escrit a delegat-protecció-dades@bcn.cat.
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I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present
document, p€r duplièat, en el lloc ldatá al principi indicats, de tot el qual jo,
la Secretària, CERTIFICO.
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