CONTRACTE
SERVEI
DE
SUPORT
TÈCNIC
PER
A
L’EXPLOTACIÓ
DELS
SISTEMES
INFORMÀTICS,
ELECTRÒNICS
I
AUDIOVISUALS
DE
MITJANS
DE
COMUNICACIÓ MUNICIPALS QUE GESTIONA
LA FARGA GEM,SA.

Expedient 20210370
Contracte 2021P022
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A la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, a 28 de setembre de 2021

REUNITS

D’una banda, el Sr. MANUEL PÉREZ
DNI núm.
D’altra banda, el Sr. VICENÇ SORRIBES

, gerent de LA FARGA, SA, amb el

, major d’edat, amb DNI

ACTUEN

El primer, en nom i representació de LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA, constituïda en escriptura pública atorgada davant el notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. DAVID PEREZ MAYNAR, en data 14 d’abril de
1987, protocol núm. 1513, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tomo
9.258, llibre 8.461, foli 44, full B-105.424, inscripció primera, amb CIF.
núm.A58363938, i domicili social al carrer Barcelona 2 de L’Hospitalet de
Llobregat. En endavant, LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A.
Té la facultat de contractar i obligar-se en aquest document, segons acredita
mitjançant escriptura pública de poders de data 29 de juliol de 2019 i amb núm.
de protocol 1253, atorgada davant de notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr.
FERNANDO MORALES LIMIA, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en data
21 d’agost de 2019, Volum 42833, Foli 223, Full 48900, inscripció 84, i de
conformitat amb les facultats previstes a l’art. 29 dels Estatuts Socials.
El segon en nom i representació de TECNOFIS 2003 SL, constituïda en escriptura
pública atorgada davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. ANTONI
ROSSELLÓ MESTRE, en data 5 de setembre de 2003 protocol núm. 3.601, i inscrita
en el Registre Mercantil de Barcelona, amb CIF. núm.B63283188, i domicili social
al carrer Blas Fernandez de Lirol 27, 08902 L’Hospitalet. En endavant, TECNOFIS
2003 SL.
Té la facultat de contractar i obligar-se en aquest document, segons acredita
mitjançant escriptura pública, amb núm. protocol 3.601.
Ambdues parts amb reconeixement mutu de capacitat legal per a obligar-se,
DIUEN
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PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN
PRIMER.- OBJECTE
Constitueix l’objecte del present contracte la prestació del servei de suport tècnic
per a l’explotació dels sistemes informàtics, electrònics i audiovisuals al servei de
la cadena de producció de Mitjans de Comunicació municipals, de La Farga Gestió
d'Equipaments Municipals, SA (en endavant La Farga), durant el període
contractual, de conformitat amb el plec de condicions tècniques i l’oferta
presentada, que s’incorporen com a ANNEX NÚM.1 i 2.
SEGON.- TERMINI DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada de 12 MESOS a comptar des de l’1 d’octubre de
2021.
El contracte serà prorrogable de forma expressa en tres períodes de 12 MESOS
cadascun, sense que la durada de la seva vigència, incloses les prorrogues, pugui
excedir de 48 MESOS.
Tanmateix, i pel cas de finalització o extinció del contracte, La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals SA podrà requerir a l’adjudicatari que continuï la
prestació del servei fins a un termini no superior a 3 mesos.

TERCER.- PREU I FORMA DE PAGAMENT
3.1. A l’expedient de contractació figura la proposició presentada per
l’adjudicatari, que s’incorpora a aquest contracte com a ANNEX 2 per els següents
imports (sense IVA).

1. Preu anual del servei de manteniment i suport tècnic per a la correcta
explotació dels sistemes informàtics i de comunicacions......17.400 €/any
2. Preu hora del servei addicional correctiu................................29 €/hora

3.2. El contractista presentarà la factura acompanyada de l’autorització expedida
pel responsable del contracte, junt amb els certificats d’Hisenda i els TC1 i TC2’s
corresponents, sense perjudici de les facultats de seguiment, control i fiscalització
de les prestacions que correspon a Gerència.
3.3. L’abonament de la factura pel servei objecte del contracte, tindrà lloc el
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primer dia de pagament de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA una
vegada transcorreguts els 30 dies des de la data d’expedició de la factura, si
aquesta fos conforme, al compte corrent que el contractista determini.
3.4. Per a la cessió o endossament de qualsevol factura, serà necessari la prèvia
conformitat de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA.
QUART.- CONFIDENCIALITAT
CARÀCTER PERSONAL

I

TRACTAMENT

DE

LES

DADES

DE

TECNOFIS 2003 SL es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat
sobre els resultats de la seva tasca en cadascun dels treball que LA FARGA,S.A.
hagi encomanat a l’Empresa. Es considerarà Informació Confidencial qualsevol
informació relacionada amb cadascun dels esmentats treballs, i qualsevol
documentació, dada o material de suport relatius als treballs o serveis contractats,
així com la informació pròpia de LA FARGA,S.A. a la que el contractista hagi accedit
durant la realització de les seves tasques.
TECNOFIS 2003 SL es compromet a no divulgar l’esmentada Informació
Confidencial, així com a no publicar-la ni de qualsevol altra forma, ja sigui
directament o bé mitjançant terceres persones o empreses, posar-la a disposició
de tercers sense el previ consentiment per escrit de LA FARGA,S.A.
Així mateix, es compromet a no conservar cap mena de còpia dels materials,
informació i/o documentació derivades dels treballs realitzats, un cop hagin
finalitzat.
Per als casos en què la naturalesa dels programes i/o serveis contractats ho
requereixi, i únicament en la mesura en què fos necessari, l’Empresa podria rebre
de LA FARGA,S.A. determinades informacions i dades de caràcter personal amb
exclusiva finalitat de permetre l’execució dels serveis contractats, en els supòsit
dels quals TECNOFIS 2003 SL es compromet a respectar les lleis i disposicions
reguladores de la protecció de dades personals, contingudes principalment en la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i en l’ordre penal, en l’art. 197 i següents del Codi
Penal, i en qualsevol altra norma vigent o que en el futur pugui promulgar-se.
Es especial es compromet a:
a) - Accedir a les dades de caràcter personal únicament si l’esmentat accés fos
necessari per a la realització de les tasques que se li hagin encomanat en el marc
de l’acompliment del contracte subscrit amb LA FARGA,S.A.
b) - Utilitzar les dades de caràcter personal a què accedeixi únicament i exclusiva
per a l’execució de les tasques que se li haguessin encomanat, en el marc de
l’acompliment del contracte subscrit amb LA FARGA,S.A..
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c)- Guardar secret sobre les dades de caràcter personal i adoptar quantes mesures
de seguretat siguin necessàries per assegurar la confidencialitat, secret i integritat
de les dades de caràcter personal als que tingui accés, així com, en el futur,
adoptar les que siguin exigides per les lleis i reglaments al respecte.
d) - A no cedir a terceres persones, en cap cas ni tan sols per a la seva conservació,
les dades de caràcter personal als que tingui accés.
e) Observar, respectar i aplicar les mesures de seguretat que tingui establertes
l’Empresa per garantir la seguretat de les dades.
La duració de les obligacions de confidencialitat establertes en el present
document tindrà caràcter indefinit, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la
finalització, per qualsevol causa, de la relació entre LA FARGA,SA. i TECNOFIS
2003 SL

CINQUÈ.- NOTIFICACIONS I RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Als efectes del present Contracte, les Parts assenyalen com a domicilis per avisos
i notificacions els següents:
LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A. mitjançant notificació a:
Sra. Eva Marina
Plaça Francesc Macià i Llussà, 25,
08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
932 97 28 00

TECNOFIS 2003 SL mitjançant notificació a:
Sr. Vicenç Sorribes
C/ Blas Fernandez Lirola 27 Local
08902-L’HOSPITALET
TEL. 934215037

Les notificacions es faran mitjançant:
1.
2.
3.
4.

Correu electrònic.
Enviament per burofax o correu certificat amb justificant de recepció.
Comunicació escrita amb intervenció notarial.
Qualsevol altre forma escrita que ens permeti provar raonablement que la
comunicació va ser efectuada i el destinatari la va rebre.

Els canvis de domicili o de persones a les quals s’ha de notificar deuran comunicarse a l’altra part seguint el procediment establert en aquesta Clàusula.
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De conformitat amb l’establert a l’art. 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, la Sra. Eva Marina Gutiérrez, serà la Responsables del contracte, la qual li
correspondrà supervisar l’execució del mateix i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta prestació pactada.
SISÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL
Són causes de resolució contractual:
a) L’ incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en el present
contracte, si requerida la part incomplidora no subsanès aquell en el termini que
se li concedeixi a tal efecte.
b) La situació d’insolvència provisional o definitiva declarada en un procediment
judicial.
c) El mutu acord de les parts.
SETÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT
El contracte resta sotmès a la legislació civil, mercantil i processal vigent, i a
aquest efecte ambdues parts, amb renúncia al fur propi, si el tinguessin, se
sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de L’Hospitalet per a qualsevol
qüestió litigiosa que es derivi d’aquest contracte.
I perquè així consti, els atorgant s’afirmen i ratifiquen en tot el que s’ha exposat
en aquest document, el qual signen en exemplar duplicat i a un sol efecte.
Manuel Pérez Firmado
digitalmente por
Manuel Pérez
Giménez - DNI

(TCAT)
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LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA

Signat digitalment
per
VICENÇ
VICENÇ SORRIBES
SORRIBES (R: (R: B63283188)
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TECNOFIS 2003 SL
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