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A la ciútat de Barcelon a, a 02 d'agost de 2019

REUNITS

D'una part, la Sra. Margarita Tossas Marqués, gerent adjunta de l'lnstitut de Cultura de Barcelona,
en representació d'aquesta entitat per delegació de la Presidència de data 16 de juliol de 201-9, en
ús de les facultats conferides a l'article 6.4. dels estatuts de l'esmentat lnstitut, amb seu social

Barcelona (08002), al Palau de la Virreina, La Rambla,99,

aquest acte per la Sra. Montserrat Oriol

i

i amb NIF

P58900061,

i

a

assistida en

Bellot, secretària delegada del lnstitut de Cultura de

Barcelona.

l, d'altra part, el Sr. Roc Aguilera Vaqués, major d'edat, resident a lgualada, amb domicili a efectes

del present contracte al carrer Tarragona, 31 baixos, DNI 46658743-T., en representació

de

INICIATIVES EVENTS S.1., amb NIF 864709363

MANIFESTEN

l.

Que l'lnstitut de Cultura mitjançant el programa Mercè realitzarà diferents actes culturals

al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

ll. Que l'empresa INICIATIVES EVENTS S.L és l'única que pot subministrar aquest Servei a
l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, a tots els actes que organitzem dins de les dependències
municipals.

lll. Que l'lnstitut de Cultura de Barcelona està interessat a encarregar a INICIATIVES EVENTS
S.L. l'encàrrec de serveis de lloguer de divers material per als diferents actes del Rrograma de
Mercè.

Que en base al que s'ha exposat; ambdues parts acorden formalitzar el present contracte amb
subjecció als següents
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PACTES

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte la contractació del lloguer de materials audiovisuals i dels
serveis tècnics i personal necessari per la realització d'actes al Saló de Cent amb motiu de diversos
esdeveniments del Programa de Mercè 2OL9i de la sonorització del balcó de l'ajuntament per a
les projeccions de la Mercè.

?.

LLOC I PERíODE DE PRESTACIO

Lloc: Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona.
Període de prestació : L6 de juliol i del L8 al24 de setembre

3.

UBICACIO. HORARIS I DESCRIPCIO DEL SERVEI

Ubicació: Saló de Cent, o d'altres sales de l' Ajuntament de Barcelona i balcó de l'Ajuntament.
Servei: Roda de Premsa de la Mercè, Pregó de la Mercè i sonorització del balcó de l'Ajuntament
per a les projeccions 2019.

Muntatge: en funció de les activitats

programades

\

Desmuntatge: en funció de les activitats programades

4.

OBLIGACIbNS DEL

ADOR DEL SERVEI

L'empresa s'haurà d'encarregar de
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Aportar els micròfons pels convidats
Aportar el personal necessari pel muntatge de l'equip tècnic
Comprovar que totes funcionin
Aportar la pantalla pel Pregó de la Mercè.
Fer-se càrrec de tota la part tècnica, transport, muntatge i desmuntatge
Fer-se càrrec del reciclatge de les font d'alimentació defectuoses.
Aportar l'equip de so del balcó i els tècnics necessaris per fer-lo funcionar els dies de
Mercè i les proves

/

tècniques.

c)=

c*
EíD
o:

CO

A)

o
(D

ó'0J

2

Exp.1309/2019

@à,""9:?::ï1"
lnstltut

d€

CultuE

Pslau ds lEViríoína
L6 Rambl6,gg

08002 Barc€tone

ww.bcn.cat/barc6lonacu{turs

5,

OBLIGACIONS DE L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

Facilitar l'accés dels tècnics a la instal.lació.

6.

CONpTCTONS ECONOMTQUES

L'adjudicatari emetrà factura per un import total de licitació de 26.499 euros, IVA inclòs al tipus
impositiu del2lo/o.

7.
El

VIGENCIA DEL CONTRACTE

termini d'execució del present contracte es fixa el dia 31 de desembre.

8.

PROCEDIMENTS EN CAS DE DISPUTA

En cas de finalització prematura del contracte per qualsevol de les parts, o si l'lnstitut de Cultura
de Barcelona es veu obligat a suspendre els actes de la Mercè per'causa de circumstàncies

imprevistes, o si sorgeixen desacords sobre qualsevol dels punts anteriors, les parts s'esforçaran a
assolir un acord sobre la continuació o la rescissió d'aquest contracte. Si no s'arriba a cap acord,
i/o en cas de controvèrsia en la interpretació del contracte, les parts se sotmeten a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals de Barcelona, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

9.

ABAST DEL CONTRACTE

Aquest contracte no generarà cap relació laboral i/o funcionarial entre l'lnstitut de Cultura de
Barcelona. i el Sr. Roc Aguilera Vaqués
Per part de l'empresa,
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