CONTRACTE DERIVAT
DE L’ACORD MARC D’HOMOLOGACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN DIVERSOS
ÀMBITS DEL DRET PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
DER1/HSE082021/L1 ELABORACIÓ DE MATERIALS I CONTINGUT FORMATIU EN L’ÀMBIT DE LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA (LOT 1: DRET PÚBLIC I CONTRACTACIÓ PÚBLICA)
D’una part el senyor ..., major d’edat, amb D.N.I. núm. ..., i domicili a efectes d’aquest contracte a ....
I de l’altra el senyor ..., major d’edat, amb D.N.I. núm. ..., i domicili a efectes d’aquest contracte a ...
INTERVENEN
El primer en nom i representació de la Universitat Oberta de Catalunya (“UOC”), domiciliada a Barcelona a
l’Avinguda Tibidabo, núm. 39, CIF G-60667813, inscrita en Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, amb el número 842. El Sr. ... actua en la seva condició de Director de la UOC, d'acord amb els
poder atorgats pel Notari de Barcelona Sr. ..., segons escriptura pública amb número de protocol ..., de data
.... D’acord amb la Clàusula 10 del Plec de Clàusules de l’Acord Marc de referència, el mateix actua com a
òrgan de contractació de la UOC pel que fa a aquest Contracte derivat.
El segon, en nom i representació de la Companyia Mercantil "FAD LEGAL BOUTIQUE S.L.P"
(“l’empresari”), domiciliada a Sabadell, avinguda Francesc Macià, núm. 38 , NIF B65851966 , inscrita en
el ... . Actua en la seva condició d’apoderat de la Companyia, i especialment facultat per aquest atorgament
en virtut d’escriptura de poder autoritzada pel Notari de Sabadell, Sr. ..., en data ... i amb número ... del seu
protocol.
EXPOSEN
I.- La UOC és una Fundació constituïda mitjançant l'escriptura pública autoritzada en data 6 d’octubre de
1994 per la Notària de Barcelona Sra. ..., i es regeix per la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la
Universitat Oberta de Catalunya.
II.- D'acord amb els seus Estatuts l’objecte fonamental de la UOC és l’educació superior mitjançant la
realització de funcions diverses i la recerca en l’àmbit de les metodologies i tècniques aplicades a
l’ensenyament no presencial.
III.- La UOC, en compliment de la finalitat per la qual va ser constituïda, ha convocat, d’acord amb 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 (“LCSP”), un procediment obert per a l’establiment d’un ACORD MARC D’HOMOLOGACIÓ DEL
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN DIVERSOS ÀMBITS DEL DRET PER A LA UNIVERSITAT
OBERTA DE CATALUNYA, sobre la base de les especificacions que es detallen en el seu Plec de
Clàusules de l’Acord Marc (“PCAM”) i el Plec Tècnic de l’Acord Marc (“PTAM”), conforme al qual UOC va
adjudicar la condició d’empresari seleccionat a l’empresari.
IV.- Que, l’empresari ha resultat adjudicatari del precitat contracte derivat, tal i com es va publicar en data
24 de març de 2022, perfil del contractant de la UOC.
En virtut d’allò que s’acaba d’indicar, ambdues parts
ACORDEN
PRIMER.- Formalitzar el contracte derivat DER1/HSE082021/L1 ELABORACIÓ DE MATERIALS I
CONTINGUT FORMATIU EN L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA, celebrat a l’empara de l’Acord
Marc D’HOMOLOGACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN DIVERSOS ÀMBITS DEL
DRET PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
SEGON.- Subjectar l’execució del contracte derivat DER1/HSE082021/L1 ELABORACIÓ DE MATERIALS
I CONTINGUT FORMATIU EN L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA als preceptes d’aplicació de
la LCSP, a totes les condicions generals de l’acord marc contingudes al PCAM, al PTAM i al contracte de
selecció, així com a les condicions particulars que es desprenen de la fitxa de petició i clàusules remesa
per UOC als empresaris seleccionats en data 2 de març de 2022 i l’oferta de l’empresari, còpies de les quals
s’adjunten com Annex I i Annex II d’aquest document.
A Barcelona, a la data de la darrera signatura
Per part de la

Per part de la contractista,

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

FAD LEGAL BOUTIQUE S.L.P
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__________________________________

