CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE LES LLICÈNCIES DEL PROGRAMARI STATISTICAL PRODUCT
AND SERVICE SOLUTIONS (SPSS) DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L’ANY 2020

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LAS LICENCIAS DEL PROGRAMARIO STATISTICAL PRODUCT AND

GENERALITAT DE CATALUNYA

SERVICE SOLUTIONS (SPSS) DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CATALUÑA PARA EL AÑO 2020

REUNITS

REUNIDOS

D’una part, el senyor Xavier Quadras Morató, director

De una parte, el señor Xavier Quadras Morató,

de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

director del Instituto de Estadística de Cataluña,

D’altra part, el senyor José Manuel Marina Domingo,

De otra parte, el señor José Manuel Marina Domingo

amb NIF núm. 50437088C i amb domicili a Tres Cantos,

con NIF núm. 50437088C y con domicilio en Tres

carrer Sector Pintores, 5.

Cantos, calle Sector Pintores, 5.

ACTUAN

ACTUEN

El

primer,

d'Estadística

en

nom

de

i

representació

Catalunya,

nomenat

de

l'Institut

pel

El primero, en nombre y representación del Instituto

Decret

de Estadística de Cataluña, nombrado por el Decreto

120/2019, de 28 de maig, i fent ús de les facultats que li

120/2019, de 28 de mayo, y haciendo uso de las

són conferides per l’article 7 d) del Decret 24/2014, de

facultades que le son concedidas por el artículo 7 d)

25 de febrer, d’organització i funcionament de l’Institut

del

d’Estadística de Catalunya.

organización

Decreto

25

de

febrero,

de

funcionamiento

del

Instituto

de

24/2014,
y

de

Estadística de Cataluña

l’empresa

El segundo, en nombre y representación de la empresa

CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN, SL, amb NIF

CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN, SL, con NIF

B87135968, amb domicili social al Passeig Recoletos,

B87135968,

37 de Madrid, i segons escriptura atorgada davant el

Recoletos, 37 de Madrid, y según escritura otorgada

notari de Madrid, senyor Pedro Luis Gutiérrez Moreno,

ante el notario de Madrid, señor Pedro Luis Gutiérrez

en data 26 de novembre de 2018 i número de protocol

Moreno, en fecha 26 de noviembre de 2018 y número

2.858.

de protocolo 2.858.

El

segon,

en

nom

i

representació

ANTECEDENTS
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GENERALITAT DE CATALUNYA

PRIMER. Realitzats els tràmits previs de preparació de

PRIMERO.

l’expedient de contractació, el 13 de gener de 2020, el

preparación del expediente de contratación, el 13 de

Realizados

los

trámites

previos

de

director de l’Institut d’Estadística de Catalunya va

enero de 2020, el director del Instituto de Estadística de

resoldre aprovar els plecs, la despesa i l’obertura del

Cataluña resolvió aprobar los pliegos, el gasto y la

procediment de licitació i adjudicació.

apertura del procedimiento de licitación y adjudicación.

SEGON. El 28 de gener de 2020, el director de l’Institut

SEGUNDO. El 28 de enero de 2020, el director del

d’Estadística de Catalunya, resol adjudicar a l’empresa

Instituto de Estadística de Cataluña, resuelva adjudicar

CRAYON

el

a la empresa CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN,

contracte per al subministrament de les llicències del

SL el contrato para el suministro del programario

programari Statistical Product and Service Solutions

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) del

(SPSS) de l’Institut d’Estadística de Catalunya per a

Instituto de Estadística de Cataluña para el año 2020.

SOFTWARE

EXPERTS

SPAIN,

SL

l’any 2020.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat,

Reconociéndose

respectivament, per formalitzar el present contracte i es

capacidad, respectivamente, para suscribir el presente

sotmeten a les següents:

contrato, y se someten a las siguientes:

partes

competencia

y

CLÁUSULAS

CLÀUSULES

PRIMERA. Objeto del contrato.

PRIMERA. Objecte del contracte.
Subministrament

ambas

de

les

llicències

del

programari

Suministro de las licencias del programario Statistical

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) de

Product and Service Solutions (SPSS) del Instituto de

l’Institut d’Estadística de Catalunya per a l’any 2020.

Estadística de Cataluña para el año 2020.

El subministrament de les llicències es realitza a través

El suministro de las licencias se realiza a través de la

de la “Solució estadística col·laborativa de Crayon”.

“Solución estadística colaborativa de Crayon”.

SEGONA. Preu del contracte.

SEGUNDA. Precio del contrato.

Preu sense IVA: 19.580,00 euros.

Precio sin IVA: 19.580,00 euros.

21% d’IVA: 4.111,80 euros.

21% de IVA: 4.111,80 euros.

Preu IVA inclòs: 23.691,80 euros.

Precio IVA incluido: 23.691,80 euros.

TERCERA. Pagament del preu.

TERCERA. Pago del precio.

El preu s’abonarà d’acord amb el que estableix la

la cláusula vigesimoquinta del pliego de cláusulas

administratives particulars i l’apartat R del quadre de

administrativas particulares y el apartado R del cuadro

vint-i-cinquena

del

plec

de

El precio se abonará de acuerdo con lo establecido en

clàusules

clàusula

característiques del plec de clàusules administratives

de

particulars.

administrativas particulares.
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QUARTA. Obligacions de l’adjudicatari.

CUARTA. Obligaciones del adjudicatario.

L’empresa adjudicatària es compromet a la realització

GENERALITAT DE CATALUNYA

contractat

les

empresa

adjudicataria

se

compromete

a

la

realización del suministro contratado en las condiciones

establertes en el plec de clàusules administratives

establecidas en el pliego de cláusulas administrativas

particulars i en el plec de prescripcions tècniques.

particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

subministrament

en

La

condicions

del

CINQUENA. Facultats de l’òrgan de contractació.

QUINTA. Facultades del órgano de contratación.

Correspon

de

Corresponde al director del Instituto de Estadística de

Catalunya les prerrogatives de direcció, interpretació,

Cataluña las prerrogativas de dirección, interpretación,

modificació i resolució d’aquest contracte, així com els

modificación y resolución de este contrato, así como los

efectes de la seva resolució.

efectos de su resolución.

al

director

de

l'Institut

d'Estadística

SISENA. Confidencialitat de les dades.

SEXTA. Confidencialidad de los datos.

L’empresa adjudicatària està obligada a respectar el

El adjudicatario está obligado a respetar el carácter

caràcter confidencial de les dades a les que tingui accés

confidencial de los datos a los cuales tenga acceso

per a l’execució d’aquest contracte, d’acord amb la

para la ejecución de este contrato, de acuerdo con la

clàusula

cláusula

vint-i-setena

del

plec

de

clàusules

administratives particulars.

vigesimoséptima

del

pliego

de

cláusulas

administrativas particulares.

SETENA. Vigència del contracte. El present contracte

SÉPTIMA. Vigencia del contrato. El presente contrato

és vigent des de la seva signatura per ambdues parts

es vigente desde su firma por ambas partes hasta el 31

fins al 31 de desembre de 2020.

de diciembre de 2020.

VUITENA. Resolució del contracte.

OCTAVA. Resolución del contracte.

Els articles 211, 213, 306 i 307 de la Llei 9/2017, de 8

Los artículos 211, 213, 306 y 307 de la Ley 9/2017, de

de

públic,

8 de noviembre, de contratos del sector público,

estableixen les causes i els efectes de la resolució del

establecen las causas y los efectos de la resolución del

novembre,

de

a

del

de

contrato. En cuanto a la aplicación de las causas de
resolución se tendrá en cuenta lo dispuesto en el

212 de la mateixa Llei.

artículo 212 de esta misma Ley.

NOVENA. Règim jurídic i qüestions litigioses.

NOVENA. Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.

Aquest contracte està sotmès a la normativa nacional i

Este contrato está sometido a la normativa nacional y

de la Unió Europea, en matèria de protecció de dades,

de la Unión Europea, en materia de protección de

així com també a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

datos, así como también a la Ley 9/2017, de 8 de

contractes del sector públic, a la seva normativa de

noviembre, de contratos del sector público, a su

desplegament i als Plecs de clàusules administratives i

normativa de desarrollo y a los Pliegos de cláusulas

de

administrativas y de prescripciones técnicas que rigen

prescripcions

l’aplicació

de

sector

resolució, es tindrà en compte el que disposa l’article

contracte.

Quant

contractes

tècniques

les

que

causes

regeixen

específicament per a aquest contracte.

específicamente para este contrato.

Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de

administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret

derecho administrativo y, en su defecto, las normas de

privat.

derecho privado.
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el

El orden jurisdiccional contencioso administrativo será

competent

el competente para resolver las cuestiones litigiosas

relatives

per
a

la

a

resoldre

les

preparació,

qüestions

litigioses

adjudicació,

efectes,

compliment i extinció del contracte.

a

la

preparación,

adjudicación,

efectos,

cumplimiento y extinción del contrato.

DESENA. Documents que integren el contracte.

GENERALITAT DE CATALUNYA

relativas

DÉCIMA. Documentos que integran el contrato.

1. El present contracte.

1. El presente contrato.

2. El plec de clàusules administratives particulars.

2. El pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. El plec de prescripcions tècniques.

3. El pliego de prescripciones técnicas.

I perquè així consti, se signa aquest contracte.

Y para así que conste, se firma este contrato.

Xavier Cuadras Morató

José Manuel Marina Domingo

Director

Apoderado
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