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. Salvador Borrós Gómez i la Sra. Sònia Amorós Ramos de forma
mancomunada, actuant en nom i representació de la companyia mercantil Institut Químic de Sarrià
CETS Fundació Privada (en endavant, el Contractista), amb domicili a la Via Augusta 390, 08017
Barcelona, proveïda del NIF núm. G58022849, de la qual actuen, respectivament, en qualitat de
Director General i Directora d’Administració, segons escriptura pública atorgada davant el Notari de
Catalunya, Sr. Ricardo Manén Barceló, en data 9 d’octubre de 2020 amb número de protocol 3924.

ANTECEDENTS
PRIMER.- Que el dia 1 d’abril de 2022 el Director Executiu de l'Agència per a la Competitivitat
de l'Empresa va aprovar el Plec de clàusules particulars del contracte de serveis d’execució d’un
programa de sensibilització en innovació disruptiva adreçat a mitjanes i grans empreses amb seu
operativa a Catalunya.
SEGON.- Que la mesa de contractació, en reunió de data 6 de maig de 2022, formula
proposta d'adjudicació de l'esmentat contracte en favor de l'oferta presentada per l’empresa Institut
Químic de Sarrià CETS Fundació Privada, per considerar-la la millor oferta en relació qualitat-preu,
amb fonament en les valoracions, que figuren en l'expedient, efectuades per la mesa de contractació
d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts en els plecs.
TERCER.- 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.
QUART.- Que la celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació foren acordades per la
resolució del Director executiu d’ACCIÓ en data 24 de maig de 2022.
CINQUÈ.- Que la notificació de la resolució d’adjudicació al contractista fou portada a terme
en data 24 de maig de 2022.
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte d’aquest contracte és la prestació per part del Contractista dels serveis d’execució d’un
programa de sensibilització en innovació disruptiva adreçat a mitjanes i grans empreses amb seu
operativa a Catalunya.
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Formen part del contracte i tenen caràcter contractual els següents documents:
1) El plec de clàusules administratives particulars.
2) El plec de prescripcions tècniques.
3) L’oferta presentada pel Contractista.
De la documentació que s’acaba d’indicar com a definitòria de l’objecte d’aquest contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació
preferent aquest contracte i després els documents esmentats per l’ordre de llur numeració.
Segona.- Preu
El preu del contracte es fixa en la quantitat màxima de TRENTA QUATRE MIL CINC-CENTS
EUROS (34.500,00€), IVA exclòs.
Tercera.- Aplicació pressupostària
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
D/7025/2260001/574 del vigent pressupost d’ACCIÓ.
Quarta.- Pagament del preu
El pagament del preu del contracte es realitzarà a la finalització del programa.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord
amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
Les factures, que s’han d’emetre en format electrònic d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013,
s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de
les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor, i l’oficina
comptable és A09019013 – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) – 08008
Barcelona (ESP) – Pg. de Gràcia 129.
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del departament d’Economia i
Coneixement a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i pagaments de
documents), a partir de l’endemà del registre de la factura.
Cinquena.- Personal encarregat del servei
El Contractista adscriurà al servei objecte del present contracte aquells recursos humans a que ha
fet esment en la seva oferta. En cas contrari o de modificar-lo o canviar-lo, durant el
desenvolupament del contracte, caldrà que demani autorització, amb la presentació de l’informe que
motivi els canvis, a ACCIÓ que d’acord amb aquest informe decidirà sobre el mateix. Serà causa
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de rescissió de contracte el modificar o canviar el personal adscrit al servei i sense que s’hagi
autoritzat per ACCIÓ.
Sisena.- Inexistència de relació laboral
Queda expressament establert que no existeix cap relació entre ACCIÓ i el Contractista més enllà
de la que suposa el present contracte de prestació de serveis professionals i que no hi ha cap tipus
de dependència laboral entre ACCIÓ i els professionals del Contractista encarregats de realitzar les
tasques necessàries per a la prestació dels serveis objecte del contracte
Setena.- Obligacions laborals i fiscals i altres
El Contractista, en tot moment, haurà d’estar al corrent de les obligacions que, com a empresa li
corresponguin en matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de seguretat social, de seguretat i salut
del treball i sindical; i serà estrictament i rigorosa responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap
càrrec per compte d’ACCIÓ, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.
Vuitena.- Modificació
S’estarà a allò que s’estableix a la clàusula trenta-dosena del plec de clàusules administratives
particulars.
Novena- Recepció i liquidació
S’estarà a allò que s’estableix a la clàusula trenta-setena del plec de clàusules administratives
particulars.
Desena.- Resolució
Són causes de resolució del contracte les establertes a la clàusula trenta-novena del plec de
clàusules particulars.
Onzena.- Vigència
La vigència d’aquest contracte s’inicia a la data de la signatura del mateix i finalitzarà el 31 de
desembre de 2022.
Dotzena.- Recursos
El règim de recursos és l’establert a la clàusula quarantena del plec de clàusules administratives
particulars.
Tretzena.- Règim jurídic
El règim jurídic és l’establert a la clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars.
Catorzena.- Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.
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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 autorització de la consellera delegada
El director executiu
Resolució 4/2021 de 29 de setembre de 2021

Sr. Joan Romero i Circuns

Per Institut Químic de Sarrià CETS Fundació
Privada

Sr. Salvador Borrós Gómez
Director General

Sra. Sònia Amorós Ramos
Directora d’Administració
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