
 

 
CONTRACTE DE PRESTACIÓ  DE SERVEIS 

 

 
Barcelona, [...] de [...] de 2016 

PARTS 
 

D’una part, el Sr. Antoni Cahner Monzo, major d’edat, amb el NIF número 46.549.440-Q. Intervé 
en nom i representació de la Universitat Oberta de Catalunya (d’ara en endavant, “UOC”), amb 
domicili social a Barcelona (08035), a l’avinguda Tibidabo, 39 – 43, amb el CIF número G-
60667813, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 
842. El Sr. Antoni Cahner Monzo actua en la seva condició de Director de la Fundació, i 
especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura de cessament i nomenament de 
gerent i director de la Fundació i atorgament i revocació de poders atorgat davant el Notari de 
Barcelona, el Sr. Francisco Armas Omedes, el dia 13 de novembre de 2014, amb el núm. 3.176 
del seu protocol. 

 
De l’altra part, el Sr/a. [...], major d’edat, amb el NIF número [...]. Intervé en nom i representació de 
[...], amb domicili social a [...], al carrer [...], amb el CIF número [...]. El Sr/a [...] actua en la seva 
condició de [...], i especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura [...] i atorgament i 
revocació de poders atorgat davant el Notari de [...], el Sr/a [...], el dia [...], amb el núm. [...] del seu 
protocol.  
 
A l’efecte d’aquest contracte, l’expressió «les parts» designa conjuntament la UOC i 
[l’organització]. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per a signar aquest 
contracte i obligar-se, i manifesten, així mateix, la vigència dels poders en virtut dels quals actuen. 
 
 

CLÀUSULES 

 
1. Objecte 
 
L’objecte del present contracte és la prestació de serveis que a continuació s’especifiquen 
[seleccionar el servei que correspongui i detallar-lo més]: 
 
1.  “Consultoria en formació”: prestar el servei d’assessorament de solucions formatives que 

donin resposta als reptes i objectius estratègics que es plantegen les organitzacions. 
2. “Matrícula corporativa”: Prestació del servei educatiu posant-lo a disposició de les empreses 

i institucions, perquè els seus professionals s’hi puguin matricular. 
3. “Content Factory”: Disseny i producció de continguts educatius en nous formats. 
4. “Pràctiques professionals”: Prestació del servei d’assessorament de pràctiques d’estudiants 

a les empreses com a font d’identificació de talent per a les empreses i oportunitat 
d’ocupabilitat pels estudiants. 

5. “Borsa de Treball”: Prestació del servei d’assessorament en la  gestió d’adquisició de talent 
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provinent de recent graduats. 
6. “Transferència de coneixement”: Prestació del servei d’assessorament en el procés de 

transferència de coneixement, des de la identificació de l’oportunitat fins a la valorització del 
resultat i la seva explotació final. 

7. “Formació a mida”:  prestació del servei d’impartició de programes docents adaptats a les 
necessitats formatives de les organitzacions. 

2. Preu i forma de pagament 
 
El preu total convingut per a la realització del servei objecte del contracte és de [...] euros, al qual se 
li haurà d’afegir el IVA del ....% i que és d’un import de de [...] euros, cosa per la que l’import total 
serà de de [...] euros. 
 
Aquest import inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels serveis corresponents 
durant el termini d’execució previst així com també els costos, riscos i beneficis. 
 
Si [l’organització] no detecta cap incidència en el desenvolupament del contracte, ha de procedir a 
abonar el preu mitjançant una transferència bancària en el termini de [...] dies al número de 
compte que la UOC hagi indicat. [o mitjançant la forma que creieu convenient en cada cas] 
 
 
3. Durada. 
 
La prestació objecte del present contracte s’ha de dur a terme en el període comprès entre el dia 
[...] i el dia [...], ambdós inclosos.  
 

 
4. Altres condicions 
 
Aquest contracte se li aplicaran les condicions generals de contractació que estan a la següent 
pàgina web: https://seu-electronica.uoc.edu/portal/ca/seu-electronica/sobre-la-seu-electronica/***** 
i les quals s’han acceptat per les parts i s’han remés amb anterioritat a les adreces de correu 
electrònic de les parts següents: ********@uoc.edu i ******@***.com. 

 
 
 
Per l’organització                                                   Per la UOC  
 
 
 
[...]                                                                          Antoni Cahner Monzo     
[...]                             Director  
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