Barcelona,
REUNITS
D’una part, el Sr. Joan Romero i Circuns, actuant en nom i representació de l’Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ), en la seva qualitat de director executiu i en virtut
de les atribucions que li confereix la resolució d’autorització de signatura de la consellera delegada
d’ACCIÓ de 29 de setembre de 2021, d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Amb
domicili al Passeig de Gràcia, número 129, CP 08008 de Barcelona i proveïda de NIF número S0800476-D.
I, de l’altra part, el Sr. Carlos Ransanz Benaiges, actuant en nom i representació de la companyia
mercantil SAGE SPAIN, SL (en endavant, el Contractista), amb domicili a la Avenida Europa, núm,
19 – 1ª planta, Edificio Moraleja Building One de 28108 Alcobendas – Madrid, proveïda del NIF núm.
B58836321, de la qual actua en qualitat d’Apoderat, segons escriptura pública atorgada davant el
Notari de Madrid, Sr. Francisco Calderón Álvarez, en data 10 de febrer de 2022 amb número de
protocol 754.
ANTECEDENTS
PRIMER.- Que el dia 19 d’abril de 2022 el Director Executiu de l'Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa, en virtut de les atribucions que li confereix la resolució d’autorització de
signatura de la consellera delegada d’ACCIÓ de 29 de setembre de 2021, va aprovar el Plec de
clàusules particulars del contracte de serveis de manteniment i suport de les llicències del
programari de comptabilitat X3, desenvolupat per SAGE.
SEGON.- Que el compromís de la despesa l’ha fet la Directora de la Unitat de Talent i
Recursos amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.
TERCER.- .- Que la celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació foren acordades per
la resolució del director executiu d’ACCIÓ en data 2 de maig de 2022.

CLÀUSULES
Primera.- L’objecte d’aquest contracte és la prestació per part del Contractista dels serveis de
manteniment i suport de les llicències del programari de comptabilitat X3, desenvolupat per SAGE.
Segona.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pels plecs de prescripcions tècniques
i de clàusules administratives particulars; per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; pel Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001 de
12 d’octubre, amb les seves posteriors modificacions.
Tercera.- L’empresa SAGE SPAIN, SL es compromet a la realització de l'objecte del contracte, amb
estricta subjecció al plec de prescripcions tècniques i al de clàusules administratives que han estat
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publicats al perfil de contractant, així com a l’oferta presentada per l’empresa, documents
contractuals que accepta plenament, i de la qual acceptació en deixa constància signant en aquest
acte la seva conformitat amb cada un d'ells.
Quarta.- El preu del contracte és de VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS D’EURO (26.202,90 €), IVA exclòs, a càrrec de la partida pressupostària
D/7025/2120003/121.
ACCIÓ abonarà el pagament, contra la presentació de la factura corresponent, amb les condicions
establertes a la clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars.
Cinquena.- El termini d’execució serà des de l’endemà de la signatura del contracte i finalitzarà el
31 de desembre de 2022.
D’acord a l’establert a l’apartat D del plec de clàusules administratives particulars aquest contracte
es podrà prorrogar un any.
Sisena.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del
contracte, seran resoltes per l’òrgan de contractació, les resolucions del qual posaran fi a la via
administrativa, i contra aquestes es podrà interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb
el que disposa la Llei reguladora de l'esmentada jurisdicció.
I per a que en quedi constància, ambdues parts signen el present contracte, digitalment i a un sol
efecte, a la data de la última signatura i al lloc indicat a l’encapçalament

Per ACCIÓ

Per SAGE SPAIN, SL

Per autorització de la consellera delegada
El director executiu
Resolució 4/2021 de 29 de setembre de 2021

Sr. Joan Romero i Circuns

Sr. Carlos Ransanz Benaiges
Apoderat
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