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DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL, FISCAL, COMPTABLE I
MERCANTIL DE L’EMPRESA SAB-URBÀ, SL
Exp. X23420210000001

D’una banda, el Sr. Javier Padilla Barrachina, Gerent de l’empresa
SAB URBÀ, SL que actua en representació d’aquesta, en ús de les
atribucions atorgades per la Comissió Executiva de SAB-URBÀ, SL,
en sessió duta a terme en data 26 de gener de 2021, amb
l’assistència de Begoña Gil Hernández, Secretària accidental de
SAB URBÀ, SL.
I de l'altra, el Sr. Gerard Jofre Nesplé, amb DNI núm. 77.312.165B en representació de l’empresa VILAR RIBA, SAP, amb CIF A58430679,
que té el domicili social a Vic (08500), provincia de Barcelona,
Carrer Solsona, 2, que segons es desprèn de l’escriptura de data
18 de juliol de 2017, de renovació de càrrec d’administrador
solidari, està degudament facultat com a administrador solidari de
VILAR RIBA, SAP, nomenament que manifesta continua en vigor.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar aquest
document, i
MANIFESTEN
I. El gerent de l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL, en resolució de
data 26 de novembre de 2021, va aprovar l’inici de l’expedient de
contractació de l’expedient del servei d’assessorament laboral,
fiscal, comptable i mercantil, de l’empresa municipal SAB-URBÀ,
SL, mitjançant procediment obert simplificat.
La Comissió Executiva de l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL, en
sessió de data 14 de desembre de 2021, va aprovar l’expedient de
contractació
del
servei
d’assessorament
laboral,
fiscal,
comptable i mercantil de l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL
(Expedient X2342021000001, no subjecte a regulació harmonitzada,
mitjançant procediment obert simplificat, convocant la seva
licitació.

Així mateix, es van aprovar el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen
aquest contracte i la seva adjudicació.
II. Que la Comissió executiva de SAB URBÀ, SL, en data 17 de
febrer de 2022, va resoldre adjudicar a l’empresa VILAR RIBA, SAP,
el contracte del servei d’assessorament laboral, fiscal, comptable
i
mercantil
de
l’empresa
municipal
SAB-URBÀ,
SL
(Exp.
X2342021000001, pel preu ofert de 7.405,20 € anuals IVA inclòs,
amb una durada d’un any i possibilitat de pròrroga expressa per
quatre anys més.
A la vista de tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen
aquest contracte amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA:
L’empresa
s’obliga
a
la
prestació
del
servei
d’assessorament laboral, fiscal, comptable i mercantil de
l’empresa SAB-URBÀ, SL, d’acord amb l’oferta de l’empresa
licitadora acceptada per SAB-URBÀ, SL, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tènciques
que regeixen aquest contracte.
SEGONA: L’empresa VILAR RIBA, SAP, s’obliga a la prestació
d’aquest servei, pel preu de 7.405,20 €/anuals (IVA inclòs),
d’acord amb l’oferta del licitador acceptada per SAB-URBÀ, SL.
TERCERA: La data d’inici del contracte és el dia 1 de març de
2022, pel període d’un any. El contracte será prorrogable de forma
expressa, per quatre anys més, sense que la durada de la seva
vigencia, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys.
QUARTA: A més a més de les actuacions que consten en els plecs
que regeixen el present contracte, l’empresa adjudicatària
s’obliga a realitzar les presentades com a millores i que han
estat acceptades per SAB URBÀ, SL així com qualsevol altra
actuació descrita en la proposta presentada per a la licitació
del present contracte, i que sigui acceptada per SAB URBÀ, SL
CINQUENA: El responsable municipal del contracte és el Sr. Javier
Padilla Barrachina, Gerent de SAB URBÀ, SL.

SISENA: L’execució d’aquest contracte es regirà:
1.2.3.4.-

Per les clàusules d’aquest contracte.
Pel plec de clàusules administratives particulars.
Pel plec de prescripcions tècniques.
Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
5.- Pel Codi civil i la legislació vigent, com a dret supletori.
6.- Per la legislació sectorial aplicable.
SETENA: L’empresa VILAR RIBA SAP, s’obliga a complir les
prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
VUITENA: El contracte té consideració de contracte privat, de
conformitat amb el que disposa l’article 26.1.b) de la LCSP i
queda subjecte en quant els seu efectes i extinció al dret privat,
i es regeix pel plec de clàusules administratives i pel plec de
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren
part integrant del contracte i en tot allò no previst, per la
legislació civil i mercantil aplicable.
Com a prova de conformitat amb el contingut íntegre d’aquest
document, ambdues parts el ratifiquen i firmen.

SR. JAVIER PADILLA BARRACHINA
SAB-URBÀ, SL

SR. GERARD JOFRE
VILAR RIBA, SAP

SRA. BEGOÑA GIL HERNANDEZ
SECRETARIA SAB-URBÀ, SL

NESPLÉ

