CONTRACTE DEL SERVEI DE SEMINARIS I CONFERÈNCIES PER A
EMPRESES, EN ELS ANYS 2021 A 2023, EN EL MARC DEL PROJECTE
“SUPORT

A

LA

CONTINUÏTAT

EMPRESARIAL

MITJANÇANT

EL

CREIXEMENT: REEMPRESA 2020”.

NÚM. EXPEDIENT: F8/2021
A Terrassa, a 8 de novembre de 2021.

REUNITS

D’una part, ORIOL ALBA SENDRA, amb DNI 52.598.816-R, com a Secretari General,
actuant en nom i representació de la FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ, amb NIF núm.
G-61.097.994, i domicili a carrer Sant Pau núm. 6, de Terrassa (08221), d’ara endavant,
la FUNDACIÓ.
I d’altra, GUILLEM ARÍS CODERCH, amb DNI núm. 46.130.301-Y, en nom i
representació

de

FUNDACIÓ

PRIVADA

PER

A

LA

PROMOCIÓ

DE

L’AUTOOCUPACIÓ DE CATALUNYA, amb NIF núm. G-61.508.834, i domicili al
carrer Vallespir núm. 189, baixos de Barcelona (08014), d’ara endavant designada com
L’EMPRESA.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a contractar i obligarse en la qualitat en la que actuen i lliure i espontàniament, a tal efecte indiquen els
següents

ANTECEDENTS DE LA CONTRACTACIÓ

I.- Mitjançant anunci publicat en el perfil del contractant de la FUNDACIÓ en data 27
d’octubre de 2021, es va convocar el procediment de contractació del servei de seminaris
i conferències per a empreses, en els anys 2021 a 2023, en el marc del projecte “Suport a
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la Continuïtat Empresarial mitjançant el Creixement: Reempresa 2020” de la
FUNDACIÓ.

II.- Després de la tramitació del procediment de contractació, per acord de l’òrgan de
contractació de data 8 de novembre de 2021, es va adjudicar el contracte a L’EMPRESA
per l’import total de 54.000 euros (més IVA).

I en base a l’anterior acorden les següents

CLÀUSULES

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.
L’EMPRESA es compromet a portar a terme el servei de seminaris i conferències per a
empreses, en els anys 2021 a 2023, en el marc del projecte “Suport a la continuïtat
empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020”, subjectant-se estrictament als
plecs de clàusules administratives i tècniques, i documents contractuals que s’accepten
plenament i que es consideren part integrant del present contracte a tots els efectes, així
com a la seva oferta.

2.- PREU I FORMA DE PAGAMENT.
L’import del present contracte serà de 54.000 (més IVA), per la totalitat del contracte.
L’EMPRESA emetrà una factura pels serveis prestats fins aquell moment. Un cop es
validi la referida factura pels serveis tècnics de la FUNDACIÓ, es procedirà al seu
pagament mitjançant transferència bancaria al compte corrent detallat a continuació
titularitat de L’EMPRESA:
Banc ES30-2100-0813-6102-0076-5410

Les factures es sotmetran a la legislació fiscal i tributària aplicable en cada moment, i als
requisits del sistema de facturació intern de la Fundació.
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3.- DURACIÓ DEL CONTRACTE.

El contracte tindrà una durada de 16 mesos a comptar des del dia següent a la data de la
seva formalització, i en tot cas, fins el 28 de febrer de 2023. El contracte podrà prorrogarse de forma expressa, per un termini màxim de 6 mesos.

4.- REMISSIÓ A LES INSTRUCCIONS I PLECS.

Es donen per reproduïts els drets i obligacions que consten a les Instruccions aplicables
als Procediments de Contractació de la Fundació Cecot Innovació en el marc de l’operació
Suport a la Continuïtat Empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020, així com
als plecs de clàusules administratives i tècniques del present contracte, els quals vinculen
a totes dues parts.

I per que així consti, en mostra de conformitat i acceptació, signen el present en duplicat
exemplar i a un sol efecte en la ciutat i data indicats ut supra.
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