Contracte per a la realització del treball de camp corresponent a
l’operació estadística Enquesta territorial sobre equipament i ús de
TIC a les llars per a l’any 2019
Reunits
D’una part, el senyor Francesc Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de
Catalunya.
D’altra part, la senyora Estefanía Clavero López amb NIF 44009063N i amb domicili al carrer
de Còrsega, 329, 4a. planta de Barcelona.

Actuen
El primer, en nom i representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, nomenat per
Decret 120/2019, de 28 de maig, 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 INSTITUTO DYM INVESTIGACIONES Y
ASESORAMIENTO ECONÓMICO MERCADOS Y VENTAS, SA amb NIF A08149304 amb
domicili al carrer Còrsega, 329 4a. planta de Barcelona, amb escriptura de poders atorgada
davant notari Sr. Eugenio Corell Sancho, a Barcelona, el dia 25 de maig de 2017, núm. de
protocol 1503.

Antecedents
Primer. Realitzats els tràmits previs de preparació de l’expedient de contractació, el 10
d’abril de 2019, el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya va resoldre aprovar els
plecs, la despesa i l’obertura del procediment del procediment de licitació i adjudicació.
Segon. Per a la constitució de la garantia definitiva per import de 1.520,69 euros l’empresa
proposada adjudicatària declara que s’acull a l’opció de la retenció en el preu.
Així mateix l’empresa ha acreditat que compleix els requisits de solvència econòmica i
tècnica o professional.
Tercer. El 13 de maig de 2019, el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, resol
adjudicar a l’empresa INSTITUTO DYM INVESTIGACIONES Y ASESORAMIENTO
ECONÓMICO MERCADOS Y VENTAS, SA el contracte per la realització del treball de
camp corresponent a l’operació estadística Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC
a les llars per a l’any 2019.
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 del treball de camp corresponent a l’Enquesta territorial sobre equipament i ús
de TIC a les llars per a l’any 2019.
Segona. Preu del contracte.
Preu sense iva: 30.413,88 euros.
IVA (21%):
6.386,91 euros.
Preu iva inclòs: 36.800,79 euros.
Tercera. Pagament del preu.
El pagament es farà trimestralment en les condicions que estableix la clàusula vint-i-sisena
del plec de clàusules administratives particulars.
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 està obligat a respectar el caràcter confidencial de les dades a les que tingui
accés per a l’execució d’aquest contracte, d’acord amb la clàusula vint-i-vuitena del plec de
clàusules administratives particulars.
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 15 de
setembre de 2019.
Vuitena. Resolució del contracte.
Els articles 211, 213 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, 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 212 de l’esmentada
Llei.
Novena. Regim jurídic i qüestions litigioses.
Aquest contracte està sotmès al que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, 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 restant normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
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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.
Desena. Documents que integren el contracte.
1. El present contracte.
2. El plec de clàusules administratives particulars.
3. El plec de prescripcions tècniques.

I perquè així consti, se signa aquest contracte
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(SIG)
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