CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER DESENVOLUPAR LES
TASQUES DE SUPORT PER LA COMUNICACIÓ I TREBALL DE PREMSA
DE LA XMESS
Barcelona, 1 d'abril de 2020

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 GABRIEL BOICHAT SANCHO amb DNI 20465769R, actuant en
nom i INTERÉS PROPI i domicili al C/ Doctor Daurella 34, 08440 Cardedeu
(Barcelona)
Ambdues parts es reconeixen mútua competència i capacitat, respectivament, per
formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS

1r. XMESS va fer públic el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte de serveis per desenvolupar
les tasques de suport per la comunicació i treball de premsa de la XMESS.
2n. GABRIEL BOICHAT SANCHO va fer una proposta de serveis que s’ajusta en la
seva totalitat al plec, i ha esdevingut adjudicatari del servei.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

Primera. GABRIEL BOICHAT SANCHO es compromet a dur a terme el contracte de
serveis per desenvolupar les tasques de suport per la comunicació i treball de premsa
de la XMESS amb estricta subjecció al Plecs de Clàusules Administratives i
Prescripcions Tècniques, els quals s'incorporen com a document annex número 1; així
com a la proposta del licitador aprovada a l’adjudicació, que s'incorpora com a
document annex número 2.
Segona. El preu anual del contracte, d’acord amb l’oferta guanyadora, es de TRES
MIL CINC-CENTS EUROS (3.500.-€) I.V.A. exclòs, que seran abonats mitjançant

liquidacions a practicar a mesura que s’executi el servei i al que s’afegiran i (o)
detrauran els imposts legalment aplicables segons la normativa fiscal vigent a cada
moment.
Tercera. El termini d'execució del servei és de 31 de desembre de 2020, i el seu
començament coincideix amb la data d’aquest contracte.
Quarta.. El contractista presta la seva conformitat, sense cap reserva, amb els Plec de
clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que regeixen
aquest contracte i la resta de documents annexos descrits abans, tots els quals
integren el seu règim jurídic, els drets i obligacions i els seus efectes i extinció, amb
exprés sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció i tractament de dades.
Cinquena En atenció de la seva naturalesa administrativa, aquest contracte es regirà
en tot allò no previst per les disposicions previstes a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de
febrer; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; el Decret
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial
decret 817/2009, en tot el que no s'oposi a la Llei 9/2017, de 8 de novembre;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'això, les normes de dret privat.
Per a la deguda constància d'allò pactat i en prova de conformitat, es signa aquest
contracte en duplicat exemplar, en el lloc i data a d'alt expressats.
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