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A la ciutat de Barcelona, 16 de juliol de 2019

REUNITS

D'una parl,la Sra. Margarita Tossas i Marquès, actuant com a gerent adjunta de I'lnstitut de
Cultura de Barcelona, en representació d'aquesta entitat per delegació del president de 16
de juliol de 2019 en ús de les facultats conferides a I'article 6.4. dels estatuts de l'esmentat
lnstitut, amb seu social a Barcelona (08002), al Palau de la Virreina, La Rambla, 99, i amb
CIF P-5890006-1, assistida en aquest acte per la Sra. Olga Ortega Riera, secretària
delegada de I'lnstitut de Cultura de Barcelona, per delegació del secretari general de
l'Ajuntament de Barcelona d'1 de juliol de 2019.

I de I'altra, la Sra. Sonia Ros Muriel, amb DNI 34762292T, en nom i representació

de

QUEPO, SCCL, ámb CIF F67133058, amb domicili a Barcelona, Llibertat, 47 baixos, segons
certificat de lfassemblea general extraordinària celebrada elg d'octubre de201B, manifeétant
sota la seva responsabilitat que les dades que en el registre consten estan plenament
vigents i que no ha estat revocat o limitat.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte amb subjecció als següents

PACTES

PRIMER.- Objecte. Lobjecte del contracte son els serveis de comunicació i dinamitzacií del
píograma Cultura Mva, amb mesures de contractació pública sostenible.

Entre les diferents funcions s'inclou la direcció de la comunicació del programa {es del
disseny de I'estratègia fins a I'elaboració dels continguts offline i online-, la facilitació de la
cohesió entre els projectes de Cultura Mva i els seus responsables i la facilitació de
mecanismes per vincular noves comunitats al programa. Tot eltreball que es derivi d'aquest
contraçte de préstació de serveis s'haurà de consensuar i coordinar amb la direcció del
programa Cultura Viva de l'lCUB, així com,la resta de funcions que es concreten al plec
tècnic.
SEGON.- lmport. L'ímport de la preseni óniiaCtació-eò ïifà èn 60.593,84 euros, IVA inclòs,
amb el desglossament: pressupost net ile 50.077,55 euros; tipus im$ositiu del 21 % d'lVA, i
import de I'IVA de í0.516,29 euros, anlb càrr,ec a I'estat de previsióid'ingressos i despeses
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de I'lnstitut de Cultura corresponent als anys 2019 i 2020, condicionat a I'existència de crèdit
adequat i suficient per al darrer any.

TERCER .- Termini de les prestacions. La durada del contracte serà de 12 mesos a
comptar des de l'endemà de ia seva lormalització i es podrà prorrogar fins a un màxim de
12 mesos més.
QUART.- Garantia definitiva. Per respondre del compliment del present contracte s'ha fixat
una garantia de 2.503,88 euros que serà retinguda del preu del contracte atesa la declaració
del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia, i que serà
retornada un cop finalilzat elteímini de garantia, si no resulten responsabilitats que s'hagin
d'exig ir al contractistra.

CINQUè.- Aquest contracte té naturalesa privada i ambdues parts se sotmeten
explícitament a I'estableú al contracte, al Plec de Clàusules Particulars i Tècniques, que
s'adjunta com Annex a aquest coòtracte iforma part del mateix, i en tot allò no previst, per la
Llei de Contractes del Sector Públic , sotmetent-se les parts als jutjats i tribunals de la ciutat
de Barcelona.

I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document, .per

duplicat, en el lloc i data al principi indicats, de tot el qualjo, la secretària, CERTIFICO.
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Sra. Sonia Ros Muriel
QUEPO; SCCL
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