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08011 Barcelona
934 534 366
www.acegal.org
info@acegal.org

CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA COMUNICACIÓ
DEL PROJECTE PRIDE BARCELONA 2019
REUNITS
████████i amb domicili a
D’una part el Sr. XAVIER SAULA ADELL major d’edat, amb NIF 46358988G,
efectes d’aquest contracte al Carrer de la Diputació, 163 local 2, 08011, de la ciutat de
Barcelona.

I de l’altre el Sr. Ferran Poca Curcó, major d’edat, amb NIF 78086465Q
████████, i amb domicili a
efectes d’aquest contracte a Plaça Ramon Berenguer el Gran, 1 Ppal, 08002 de la ciutat de
Barcelona.

INTERVENEN
El primer en nom i representació de L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES PER A GAIS I
LESBIANES (en endavant, ACEGAL), amb NIF G64717812, domiciliada a Barcelona al Carrer
de la Diputació, 163 Local 2, inscrita a l’Oficina Pública de Dipòsits d’Estatuts d’Organitzacions
Empresarials i Sindicals de la Direcció general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, amb
número de registre 07/79/28, actuant en la seva qualitat SECRETARI de la mateixa, nomenat
en aquest càrrec per acord de l’Assembla General Extraordinària de data 16 de setembre de
2019, i en ús de les funcions que li atorguen els Estatuts de l’associació i amb poder atorgat
per la Junta Directiva de l’entitat, en sessió de 14 de gener de 2019 per aquest acte,
El segon en nom i representació de LOCAMENTE CREATIVE FACTORY SL (en endavant, el
Licitador, Adjudicatari o Contractista), amb NIF B66962549 domiciliada a Plaça Ramon
Berenguer el Gran, 1 Ppal, 08002 de la ciutat de Barcelona, constituïda segons l’escriptura
atorgada davant del Notari de Joan Rubies Mallol, amb numero vuit-cents vuit del seu
protocol, actuant en la seva condició d’administrador únic de l’empresa.

EXPOSEN
I.

ACEGAL és una associació sense afany de lucre constituïda a l’empara Llei Orgànica 11/1985,
de 2 d’agost, de Llibertat Sindical; la Llei 196/1977, d’1 d’abril, Reguladora del dret
d’associació sindical; i del Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, Sobre dipòsit d’estatuts de
les organitzacions sindicals i empresarials.
Els estatuts d’ACEGAL han estat dipositats a l’Oficina Pública de Dipòsit d’Estatuts de la
Generalitat de Catalunya amb número d’expedient 07/79/28.

II.

Entre els objectius d’ACEGAL es troben:
• Millorar la rendibilitat de les nostres empreses mitjançant accions conjuntes i comunes
de promoció i visibilitat que ens afavoreixin a tots.
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•

Promoure Barcelona i Catalunya com a destí turístic específic per a gais i lesbianes, i
assessorar les administracions perquè també assumeixin aquest objectiu i el
despleguin.

•

Fomentar i promoure la visibilitat de la comunitat gai i lesbiana dins i fora de Catalunya
mitjançant les nostres activitats públiques i donar suport a tot tipus d’entitats i
associacions, públiques i privades, catalanes i internacionals que defensin els drets
LGTB.

•

Promoure, fomentar i recolzar iniciatives que fomentin i defensin els drets de les
persones LGTBI.
En el marc d’aquest objectiu ACEGAL organitza anualment l’esdeveniment PRIDE
Barcelona.

III. ACEGAL ha convocat un procediment obert per a l’adjudicació del Contracte relatiu a la
Gestió Integral de la comunicació d’ACEGAL (lot 1) i PRIDE BCN (Lot 2).
IV. L’òrgan de contractació d’ACEGAL ha acordat en data 14 de gener de 2020 adjudicar ambdós
lots del contracte referenciat a LOCAMENTE CREATIVE FACTORY SL. .
V. Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per a portar a terme aquest
acte i procedeixen a la formalització del contracte de prestació dels serveis abans
esmentats, i queda subjecte a les següents:
CLÀUSULES
1. OBJECTE
1.1. Ambdues parts, assumint la integritat de drets i obligacions dimanants del present
document, formalitzen el Contracte per a la prestació del servei de Gestió Integral de la
Comunicació d’ACEGAL i PRIDE BCN 2020.
L’esmentat servei es prestarà d’acord amb el present contracte i amb subjecció a la següent
documentació que revestirà caràcter contractual:
•
•
•
•
•
•
•

Plec de Clàusules Particulars, com a Annex I
Annex I del Plec de Clàusules Particulars, com a Annex II
Plec de Prescripcions Tècniques, com a Annex III
Proposta presentada per l’adjudicatari Lot 1, com a Annex IV
Oferta econòmica presentada per l’adjudicatari Lot 2, com a Annex V.
Proposta presentada per l’adjudicatari Lot 2, com a Annex VI
Oferta econòmica presentada per l’adjudicatari Lot 2, com a Annex VII.

De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest
contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per
les parts formant part integrant del contracte. En cas de contradicció entre el contracte i la
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documentació que s’annexa, prevaldrà el que estableix al contracte i, després, el que
indiquen els annexos, per ordre de la seva prelació, d’acord amb la numeració indicada
anteriorment.
1.2. El Contractista manifesta conèixer l’abast del servei a prestar i declara tenir la capacitat per
a prestar els treballs objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes,
prescripcions i condicions exposades en la documentació contractual.
1.3. Durant la vigència del contracte, ACEGAL podrà modificar el mateix d’acord amb allò previst
en la documentació annexa.
2. PREU
2.1. LOT 1:
2.1.1. Servei de Gestió Integral de Comunicació Lot 1
D’acord amb la proposta del licitador, es fixa el preu del contracte per aquest servei en
9.500,00€ (onze mil set-cents cinquanta euros amb zero cèntims d’euro), IVA no Inclòs.

2.1.2. Pla de Mitjans Lot 1
D’acord amb el pressupost de licitació, es fixa un pressupost de 5.000,00€ (Cinc mil euros
amb zero cèntims d’euro) IVA no inclòs, pel Pla de Mitjans.
ACEGAL no estarà obligada a exhaurir aquest pressupost.
2.1.3. Gestió del patrocini Lot 1
La definició d’una estratègia de captació de patrocinadors i la identificació de patrocinadors
potencials, el desenvolupament de materials informatius i la intermediació amb
patrocinadors es considera part de l’objecte del contracte i serà retribuït dintre del
pressupost de la licitació (Punt 2.1.1 d’aquest contracte)
Addicionalment ACEGAL abonarà una contraprestació per intermediació d’aquells
patrocinis que acabin formalitzant-se en contracte.
2.1.4.

Revisió de preus Lot 1

El present contracte no preveu revisió de preus.

2.2. Lot 2
2.2.1. Servei de Gestió Integral de Comunicació PRIDE BCN Lot 2
D’acord amb la proposta del licitador, es fixa el preu del contracte per aquest servei en
11.400,00€ (onze mil quatre-cents euros amb zero cèntims d’euro), IVA no Inclòs.
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2.2.2. Pla de Mitjans Lot 2
D’acord amb el pressupost de licitació, es fixa un pressupost de 10.000,00€ (deu mil euros
amb zero cèntims d’euro) IVA no inclòs, pel Pla de Mitjans.
ACEGAL no estarà obligada a exhaurir aquest pressupost.
2.2.3. Gestió del patrocini Lot 2
La definició d’una estratègia de captació de patrocinadors i la identificació de patrocinadors
potencials, el desenvolupament de materials informatius i la intermediació amb
patrocinadors es considera part de l’objecte del contracte i serà retribuït dintre del
pressupost de la licitació (Punt 2.2.1 d’aquest contracte)
Addicionalment ACEGAL abonarà una contraprestació per intermediació d’aquells
patrocinis que acabin formalitzant-se en contracte.
2.3. Revisió de preus Lot 2
El present contracte no preveu revisió de preus.

3. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
3.1. Facturació i pagament dels Serveis de Gestió de Comunicació3.1.1. LOT1:
El licitador haurà d’emetre factura legal a nom d’ACEGAL i enviar-la per correu electrònic
als emails administracio@acegal.org i comptabilitat@acegal.org.
El pagament s’efectuarà en 12 periodicitats mensuals de 791,67€ al venciment de la
mensualitat. El pagament es farà a 30 dies des de la comptabilització de la factura.
Les factures sempre s’emetran amb divisa europea (euros).
Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària al compte bancari del qual
sigui titular el licitador i que aquest indiqui.

3.1.2. LOT 2:
El licitador haurà d’emetre factura legal a nom d’ACEGAL i enviar-la per correu electrònic
als emails coordinacio@pridebarcelona.org i comptabilitat@acegal.org.
El pagament s’efectuarà en dos terminis:
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•

La primera factura s’emetrà a la data de signatura del contracte, pel 50% del valor
del contracte (5.700,00€) amb el percentatge i import de l’IVA desglossat. Aquesta
factura es pagarà al licitador en el termini de 90 (noranta) dies des de la recepció
de la factura.

•

La segona factura s’emetrà a la finalització del contracte, pel 50% restant del valor
del contracte (5.700,00€) amb el percentatge i import de l’IVA desglossat. Aquesta
factura es pagarà al licitador en el termini de 30 (trenta) dies des de la recepció de
la factura.

Les factures sempre s’emetran amb divisa europea (euros).
Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària al compte bancari
del qual sigui titular el licitador i que aquest indiqui.
3.2. Facturació i pagament del Pla de Mitjans.
El licitador ha de presentar de forma mensual, entre els dies 1 i 10 del mes següent,
l’aparició de la publicitat ordenada i acceptada per l’ACEGAL. ACEGAL abonarà aquesta
factura en un termini màxim de 30 dies des de la recepció de la mateixa.

Prèviament a la presentació de la factura, el licitador presentarà a ACEGAL un document
Excel que recollirà un resum de les insercions publicitàries que s’hauran d’incloure a la
factura, per a que ACEGAL ho validi. El licitador haurà de presentar aquest document amb
una antelació mínima de 7 dies a la data presentació de la factura.
ACEGAL facilitarà un document Excel model.
El licitador haurà d’emetre factura legal a nom d’ACEGAL i enviar-la per correu electrònic
als emails coordinacio@pridebarcelona.org, administracio@acegal.org
i
comptabilitat@acegal.org.

3.3. Facturació i pagament de la Gestió del Patrocini
La definició d’una estratègia de captació de patrocinadors i la identificació de patrocinadors
potencials així com el desenvolupament de materials informatius es considera part de
l’objecte del contracte i serà retribuït dintre del pressupost de la licitació.
Addicionalment ACEGAL abonarà una contraprestació per intermediació d’aquells patrocinis
que acabin formalitzant-se en contracte.
Aquesta contraprestació s’abonarà en euros i serà l’equivalent al 10% de l’aportació total
anual del patrocinador, abans d’impostos.
En el cas d’aportacions en espècie, aquesta aportació serà valorada econòmicament seguint
els següents criteris:
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•

Es demanaran tres pressupostos a proveïdors reconeguts per al mateix bé o servei
que hagi aportat el patrocinador.

•

Es farà la mitja aritmètica dels tres pressupostos.

•

El nombre resultant, serà l’import en que es valora l’aportació en espècie.

Quan per raó de la seva naturalesa o característiques, l’aportació en espècie sigui aportada
per un proveïdor exclusiu i, per tant, no es puguin demanar pressupostos a diferents
proveïdors, ACEGAL determinarà la valoració econòmica de l’aportació.
Si el licitador no estigués conforme amb la valoració econòmica realitzada per ACEGAL,
podrà demanar la valoració d’un professional independent. Aquest professional serà de
l’elecció d’ACEGAL i la seva remuneració anirà a càrrec del licitador.
A la finalització del contracte, el licitador presentarà factura legal per aquells patrocinis en
que hagi mediat. Aquesta factura s’abonarà en termini de 30 dies des de la recepció de la
factura.
Abans de la presentació de la factura, el licitador haurà de presentar un document excel que
reculli tots els patrocinis mediats, la quantitat econòmica aportada o valoració econòmica
de l’aportació en espècie i la corresponent comissió del licitador. Acegal validarà aquest
document com pas previ a l’emissió de la factura. El licitador haurà de presentar aquest
document amb una antelació mínima de 7 dies a la data de presentació de factura.
ACEGAL proporcionarà un model d’aquest excel.
L’incompliment del règim de pagaments o altres obligacions contractuals per part dels
patrocinadors en els quals hagi mediat el licitador, donarà lloc a la cancel·lació de la comissió
a la que fa referència aquesta clàusula.
El licitador haurà d’emetre factura legal a nom d’ACEGAL i enviar-la per correu electrònic
als emails director@acegal.org i administracio@acegal.org.
4. TERMINI
4.1. LOT 1
El període d’execució del contracte va des del moment de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2020.
El licitador estarà obligat a confeccionar un pla de treball calendaritzat que haurà de ser
validat per ACEGAL, en aquest pla de treball s’inclouran les dates d’entrega dels diferents
elements lliurables inclosos en el contracte (dissenys, plans de mitjans, etc.). El pla de treball
haurà de presentar-se en un termini màxim de 10 dies des de la signatura del contracte.

4.2. LOT 2
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El període d’execució del contracte va des del moment de la seva signatura i fins el 31
d’octubre del 2020.
El licitador estarà obligat a confeccionar un pla de treball calendaritzat que haurà de ser
validat per ACEGAL, en aquest pla de treball s’inclouran les dates d’entrega dels diferents
elements lliurables inclosos en el contracte (dissenys, plans de mitjans, etc.). El pla de treball
haurà de presentar-se en un termini màxim de 10 dies des de la signatura del contracte.
5. GARANTIES
L’execució del contracte es realitzarà sota risc i ventura del contractista.
6. NOTIFICACIONS
Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s’hagin d’efectuar
entre les parts en relació amb el present Contracte, hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà
que han estat degudament realitzades quan hagin estat entregades en mà o bé emeses per
correu certificat o burofax al domicili de l’altra part que consti en l’encapçalament del present
Contracte.

7. CESSIÓ
El licitador no podrà cedir, subcontractar, ni subarrendar els drets i obligacions que es derivin
del contracte.

8.- DRETS DE PROPIETAT INTEL-LECTUAL
Les parts reconeixen que tot el material utilitzat pel licitador és de propietat de l’ACEGAL.
Aquesta propietat s'estén, sense restringir-se a: signes distintius, marques, lemes, logos,
logotips, isotips, textos i qualsevol altre element de propietat industrial o intel·lectual de
l’ACEGAL o la seva marca. Aquest material només es pot emprar per al compliment dels
objectius del present contracte i en cap cas en benefici propi.
Les parts pacten que qualsevol classe de publicitat que vulgui ser utilitzada pel licitador, en
qualsevol suport i/o per qualsevol mitjà de difusió, en la qual figuri el nom de l’ACEGAL o la seva
marca o signes distintius, marques, lemes, logos, logotips, isotips, textos i qualsevol altre
element de propietat industrial o intel·lectual de l’ACEGAL no podrà ser difosa sense obtenir la
prèvia autorització de l’ACEGAL en el marc de l’execució de l’objecte del present contracte.
En aquest sentit, el licitador haurà d'abstenir-se de realitzar publicitat directa o indirectament
pel seu compte, ni utilitzar el nom de l’ACEGAL o de l qualsevol de les seves marques o els signes
distintius corresponents a aquestes. L'incompliment d'aquesta estipulació facultarà a l’ACEGAL
per demandar, retirar o disposar la retirada, per compte i cost del licitador, de tal publicitat.

9. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Contracte Gestió Integral de la Comunicació – ACEGAL i PRIDE BCN 2020.

7 de 8

Carrer Diputació, 163
08011 Barcelona
934 534 366
www.acegal.org
info@acegal.org

Aquest contracte i les relacions jurídiques del mateix queden sotmeses a la legislació espanyola,
amb renuncia de les parts a qualsevol altre dret aplicable.
Les parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden
sotmetre’s per la resolució de totes les controvèrsies que puguin sorgir de la interpretació i
compliment de present contracte als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

I en prova de conformitat, ho signen les parts per duplicat i a un sol efecte a Barcelona 15 de
gener de 2020
Per ACEGAL

Pel Licitador,

Xavier Saula Adell

Ferran Poca Curcó

Secretari

Administrador

Contracte Gestió Integral de la Comunicació – ACEGAL i PRIDE BCN 2020.

8 de 8

