CONTRACTE D’ÚS, ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DE PROGRAMA INFORMÀTIC
D’una part, Jordi Closas Figuerola, major d’edat, administrador de DRAGCLIC, SL amb CIF B65001893 i
domicili fiscal a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Codi Postal 08930, carrer Pi i Gibert, 18 Local 2 (endavant,
el Proveïdor).
I per altra part, David Rodríguez i González com a Alcalde en representació de l’AJUNTAMENT DE
SOLSONA com a destinatari dels serveis (en endavant, el Client),
MANIFIESTEN
I.- Que DRAGCLIC, SL es titular del programa informàtic DRAG Dispositiu de Recursos per Agents,
dipositat amb número B-5932-05 al Registre de la Propietat Intel·lectual de la Generalitat de Catalunya.
II.- Que el nom de la marca DRAG Dispositiu de Recursos per Agents, es troba registrada a l‘Oficina
Española de Patentes y Marcas amb el número 2.705.020.
III.- Que el Client està interessat en l’activació del servei opcional DRAGAlert vinculat al programa informàtic
DRAG d’acord amb el pressupost presentat.
IV.- Que, amb aquests antecedents, ambdues parts convenen i pacten:
PRIMER.- El Proveïdor es compromet a activar el servei DRAGAlert amb les següents prestacions:
a) DRAGAlert comerços
b) DRAGAlert persones localització
SEGON.- Preu
El preu de posada en marxa del servei és de és de 250,00€ (dos-cents cinquanta euros) d’un sol cop,
impostos no inclosos, que s’inclourà a l’abonament de la propera factura del DRAG
TERCER.- Donat que el programa DRAG permet la gestió de dades de caràcter personal, el Client s’obliga
a declarar i comunicar a l’Agència de Protecció de Dades la creació de fitxers amb dades de caràcter
personal, en la forma i amb l’extensió prevista a la normativa vigent per fitxers d’organismes públics. Així
mateix, en compliment d'allò que disposa l'art. 12 de la LOPD en relació al tractament de dades personals
per compte de tercer, els signants acorden celebrar un contracte privat accessori al present contracte que
contindrà els requisits legals corresponents per a tot allò que fa referència al tractament de dades per part
del proveïdor, que actuarà com l'encarregat del tractament.
QUART.- En el supòsit que es produís alguna incidència durant la prestació dels serveis, el Proveïdor es
compromet a donar suport tècnic als usuaris tots els dies de l’any de 9:00 a 23:00h i un servei d’atenció per
avaries del programa DRAG les 24 hores.
CINQUÈ.- El present contracte es regirà i s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola i es sotmetran
a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona.
I perquè així consti, signen el present contracte per duplicat exemplar i a un sol efecte, a Solsona el dia 28
d’octubre de 2020.
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