CONTRACTE DE SERVEIS PER ALS TREBALLS DE CAMP CORRESPONENTS A
L’OPERACIÓ ESTADÍSTICA ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA DE
CATALUNYA PER A L’ANY 2018

REUNITS
D’una part, Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

D’altra part, el senyor Antonio Lechón Cruz, amb NIF 8.845.451L i amb domicili social
al carrer Orense, 68, 3r. dreta, 28020, Madrid.
ACTUEN
El primer, en nom i representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, nomenat pel
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 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN, SL amb
CIF B78794443, amb domicili al carrer Orense, 68, 3r. dreta, 28020, Madrid,, amb
escriptura de poders atorgada davant notari, Sr. Ricardo Ferrer Giménez, a Madrid, el
dia 14 de juliol de 2008, núm. de protocol 2165.
ANTECEDENTS

Primer. Realitzats els tràmits previs de preparació de l’expedient de contractació, el 23
de febrer de 2018, el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, resol aprovar
l’expedient de contractació administrativa i obrir el procediment obert de licitació i
adjudicació.
Segon. Per respondre del compliment d’aquest contracte ha estat constituïda a favor
de l’Institut d’Estadística de Catalunya, una garantia definitiva per import de 6.931,00
euros (5% de l’import d’adjudicació iva exclòs) a la Caixa General de Dipòsits en data
19 d’abril de 2018.
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Tercer. El 4 de maig de 2018, el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, resol
adjudicar el contracte per realitzar els treballs de camp de l’operació estadística
enquesta de condicions de vida de Catalunya per a l’any 2018, a l’empresa ANÁLISIS
E INVESTIGACIÓN, SL.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar
el present contracte, i es sotmeten a les següents,
CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del contracte.
Contractació dels treballs de camp corresponents a l’operació estadística: Enquesta de
condicions de vida de Catalunya per a l’any 2018.

SEGONA. Preu del contracte.
El preu del contracte és de 138.620,00 euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA és 29.110,20 euros
L’import total, amb IVA inclòs, és 167.730,20 euros IVA inclòs.

TERCERA. Pagament del preu.
El pagament es farà efectiu trimestralment d’acord amb el que estableix la clàusula vinti-vuitena i l’apartat C.3 el quadre de característiques, del plec de clàusules
administratives particulars, prèvia presentació de la factura corresponent.
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.
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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 és vigent des de la seva signatura per ambdues parts, 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 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. Règim jurídic i qüestions litigioses.
Aquest contracte està sotmès al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a la seva normativa
de desenvolupament, i als plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.

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 pe a resoldre les
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció
del contracte.

I perquè així consti, se signa aquest contracte.
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