REUNITS

D’una banda, María Luz Pacheco Pérez, major d’edat i amb DNI número
, que intervé en representació de la societat mercantil VILA
UNIVERSITÀRIA SL, amb domicili a 08193-Cerdanyola del Vallès (Barcelona),
al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici Blanc i amb NIF
número B-59589143, en la seva qualitat de directora de l’esmentada entitat, de
conformitat amb les facultats que li van ser conferides en escriptura autoritzada
per la notària de Barcelona, Maria Isabel Gabarró Miquel, el dia 26 de maig de
2016, amb el número 1327 del seu protocol, degudament inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona, al volum 44114, foli 74, full B-7292, inscripció 80a.
I de l’altra, Jaime Francisco Calzado Arija, major d’edat, amb DNI número
, que intervé en representació de la societat mercantil ILUNION
LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA, amb domicili a 28027- Madrid, carrer
Albacete, 3, i amb NIF número A-79384525, en la seva qualitat d’apoderat de
l’esmentada entitat, de conformitat amb l’escriptura autoritzada pel notari de
Madrid, Javier Fernández Merino, el dia 3 de novembre de 2017, amb el
número 2736 de protocol, degudament inscrita en el Registre Mercantil de
Madrid, al volum 36216, foli 56, full M-869, inscripció 332a, d’ara en endavant
el contractista.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per aquest acte, i

MANIFESTEN

I.- Que, en data 19 de novembre de 2019, Vila Universitària SL i el contractista
van subscriure un contracte de serveis de neteja dels edificis ubicats a la Vila
Universitària.
II.- Que la declaració de l’estat d’alarma amb motiu del coronavirus SARS-CoV2, decretada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va comportar la
impossibilitat d’executar les prestacions de determinats contractes sota les
mateixes condicions que les inicialment contractades i, en data 30 de març de
2020, Vila Universitària SL i el contractista van acordar suspendre
temporalment i parcialment l’execució del contracte de serveis de neteja dels
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edificis ubicats a la Vila Universitària, amb efectes des del dia 14 de març de
2020 i fins a la data en què s’aixequés la declaració de l’estat d’alarma.
III.- Que l’estat d’alarma, decretat pel Reial Decret 464/2020, de 13 de març,
per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, finalitzarà el
proper dia 21 de juny de 2020.
Per tot això, ambdues parts de mutu acord,

PACTEN

Primer.-

Mantenir, fins el dia 30 de juny de 2020, la suspensió temporal i
parcial de l’execució del contracte en els mateixos termes establerts
a l’acord de suspensió, signat entre les parts en data 30 de març de
2020.

Segon.-

Pel que fa a la resta de serveis que no es prestin, es mantenen les
condicions acordades en el pacte segon de l’acord de suspensió
temporal i parcial del contracte de serveis de neteja dels edificis
ubicats a la Vila Universitària, signat entre les parts en data 30 de
març de 2020.

Tercer.-

El present acord tindrà efectes a partir del dia 22 de juny de 2020 i
finalitzarà el dia 30 de juny de 2020.

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest acord, les dues parts el
signen digitalment, amb data d’efectes del dia 22 de juny de 2020.

Per Vila Universitària SL

Signat digitalment per:
María Luz Pacheco Pérez
Directora
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Maria Luz Pacheco
Directora

Pel contractista
Firmado por:
JAIME FRANCISCO CALZADO ARIJA
el día 30/06/2020
con un certificado emitido por AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016
Jaime Francisco Calzado Arija
Apoderat
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