Contracte 01/2022
Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)
NIF - G67046573

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Barcelona, a 16 de maig de 2022

REUNITS
D'una part, el senyor ÁLVARO PORRO GONZÁLEZ, amb DNI 51.943.678-H en la seva qualitat
de president de l’ASSOCIACIÓ XARXA PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (En
endavant XMESS), amb domicili a Barcelona (08002), Plaça de Sant Jaume núm 1 2a planta, i
C.I.F. G67046573
I d'altra part, el senyor PEDRO REDONDO RODRÍGUEZ, amb DNI 48013850Q, actuant en
nom i representació legal de l'empresa L’Escamot SCCL, amb NIF F06778211, amb domicili l’
Avinguda Josep Maria Cases de Müller 28, 43007 Tarragona
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària segons intervenen per formalitzar el
present contracte.

MANIFESTEN
En data 5 de maig de 2022, la Presidència de la Comissió Executiva de l’Associació XMESS,
com a òrgan responsable de contractació, va signar la proposta d’adjudicació, a partir de
l’informe de valoració tècnica dels criteris que suposen judicis de valor i els criteris automàtics,
del contracte de SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE CONSULTORIA ESPECÍFICA EN
L’EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL 2022 I DEL 2023 DE L’ASSOCIACIÓ XARXA DE
MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, amb mesures de contractació pública
sostenible. Aquesta, el mateix 5 de maig de 2022, fou publicada a la Plataforma de
Contractació Pública.
La Presidència de la Comissió Executiva de l’Associació XMESS, com a responsable de l’òrgan
de contractació, amb data 11 de maig de 2022, ha adoptat la present resolució:
ADJUDICAR el contracte 01/2022 que té per objecte els SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT
DE CONSULTORIA ESPECÍFICA EN L’EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL 2022 I DEL 2023
DE L’ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA de
conformitat amb la proposta de valoració i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, a L’Escamot SCCL, amb CIF: F06778211 per un import
màxim de 43.650,00 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris oferts, dels quals 36.074,38 €
corresponen al preu net i 7.575,62€ a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 21.825 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022; i un
import (IVA inclòs) de 21.825 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023

CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
actual i en el(s posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 2.182,50 euros i RETENIR la garantia definitiva del
preu del contracte.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció –5 de
maig- del correu en que es comunicà la proposta d’adjudicació a l’empresa (per tant
formalització abans del 28 de maig)
DESIGNAR com a responsable del contracte Xavier Rubio Cano.
DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a la Comissió Executiva de l’Associació XMESS.

En virtut de l’anterior, les parts procedeixen a formalitzar el contracte i, a tal efecte

ACORDEN
PRIMER.- El Sr. Álvaro Porro González, Presidència de la Comissió Executiva de l’Associació
XMESS, com a responsable de l’òrgan de contractació, formalitza a favor de L’Escamot SCCL
amb CIF F06778211, el contracte que té per objecte els SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT
DE CONSULTORIA ESPECÍFICA EN L’EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL 2022 I DEL 2023
DE L’ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, per un
import màxim de 43.650,00 euros, IVA inclòs.
SEGON.- Ambdues parts s'obliguen al compliment exacte d'aquest contracte d’acord amb el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que el
regeixen, així com als termes de la proposició de l’adjudicatari.
TERCER.- El contracte s’iniciarà l’endemà de la seva signatura i tindrà una durada de 2 anys.
La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 3 anys. D’acord amb la
previsió de l’article 29.4 LCSP, la durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l'òrgan
de contractació per un període de 12 mesos com a màxim. Atesa la previsió de l'article 29.2
LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa si l'avís de pròrroga es comunica com a
mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga
corresponent.
QUART.- Per respondre del compliment del present contracte, l’empresa constituirà una
garantia definitiva de 2.182,50 euros, mitjançant retenció en preu de la primera o primeres
factures atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de
garantia.
CINQUÈ.- El contractista declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de
les causes d'incapacitat i incompatibilitat previstes per les disposicions legals vigents en
matèria de contractació administrativa.
SISÈ.- Les despeses i impostos que s’originin com a conseqüència del present contracte seran
a càrrec exclusiu de l’adjudicatari.
SETÈ.- Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades,
com a prova de conformitat i acceptació de tota la documentació publicada al perfil del
contractant, signen el present contracte, així com el plec de clàusules administratives

particulars i el plec de prescripcions tècniques que s’uneixen com a annexes, per duplicat i a un
sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Per part de l’Associació XMESS

Per part de l’adjudicatària L’Escamot sccl

Álvaro Porro González

Pedro Redondo Rodríguez
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