CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
DE LES INSTAL·LACIONS DE L’IDESCAT

REUNITS
D’una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de
Catalunya.
D’altra part, el senyor Francisco Javier Fernández Rosado, amb DNI 40.899.34-G,
apoderat d’Eulen Seguridad, SA.
ACTUEN
El primer, en nom i representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, nomenat per
Decret 361/2011, de 5 de juliol, i fent ús de les facultats que li són conferides per l’article
7 d) del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i funcionament de l’Institut
d’Estadística de Catalunya.
El segon, en nom i representació de l’empresa EULEN, SA amb CIF A28369395 i
domicili al carrer Gobelas, 25-27 de Madrid, segons escriptura de poders atorgada
davant el notari de Barcelona, Sr. Luis Núñez Boluda, a Madrid, el 22 de juliol de 2010,
amb número de protocol 1216, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid.
ANTECEDENTS
PRIMER. Realitzats els tràmits previs de preparació de l’expedient de contractació del
servei de vigilància i seguretat de les instal·lacions de l’Idescat, el 8 de febrer de 2018
el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, resol aprovar els plecs, la despesa i
l’obertura del procediment de licitació i adjudicació.
SEGON. El 15 d març de 2018, el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, resol
adjudicar a l’empresa EULEN SEGURIDAD, SL el contracte per a la prestació del servei
de vigilància i seguretat de les instal·lacions de l’Idescat, des del 16 de març fins al 31
de desembre de 2018.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar
el present contracte, i es sotmeten a les següents,
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte del contracte.
Prestació del servei de vigilància i seguretat de les instal·lacions de l’Idescat.
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SEGONA. Preu del contracte.
Preu sense IVA: 58.185,92 euros.
IVA (21%):
12.219,04 euros.
Preu iva inclòs: 70.404,96 euros.
TERCERA. Pagament del preu.
El pagament del preu es farà mensualment en les condicions que estableix la clàusula
vint-i-vuitena del plec de clàusules administratives particulars i l’apartat C.3 del quadre
de característiques.
QUARTA. Obligacions de l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària es compromet a la prestació del servei contractat en les
condicions establertes en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
prescripcions tècniques.
CINQUENA. Confidencialitat de les dades.
El contractista resta obligat a respectar el caràcter confidencial de les dades a les que
tingui accés per a l’execució d’aquest contracte, d’acord amb els plecs que regulen
aquesta contractació.
SISENA. Facultats de l’òrgan de contractació.
Correspon al director de l'Institut d'Estadística de Catalunya les prerrogatives de
direcció, interpretació, modificació i resolució d’aquest contracte, així com determinar els
efectes de la seva resolució.
SETENA. Vigència del contracte.
El present contracte desplegarà els seus efectes a partir del 16 de març de 2018 i fins
al 31 de desembre de 2018.
VUITENA. Resolució del contracte.
Els articles 223, 308 i 309 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, estableixen les causes i
els efectes de la resolució del contracte. Quant a l’aplicació de les causes de resolució,
es tindrà en compte el que disposa l’article 224 de l’esmentat text.
NOVENA. Regim jurídic i qüestions litigioses.
Aquest contracte està sotmès al que estableix el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, a la seva
normativa de desenvolupament i als plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, que regeixen específicament aquest contracte.
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a resoldre les
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció
del contracte.
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I perquè així consti, se signa aquest contracte.
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