
CONTRACTE ADM I N ISTRATI U

L'Hospitalet  de Llobregat,  a 5 de juny de 2012

A I'INSTITUT PROVENQANA, situat al carrer Sant Pius X, número 8 de l 'Hospitalet de

Llobregat, reunits d'una part el senyor Manel Berruezo Gallego, Director del centre, en

virtut de les competéncies atorgades per la Llei 1212009, de10 de juliol, d'educació, que

regula I 'autonomia de gestió económica dels centres de la Generalitat de Catalunya.

De I 'altra, el senyor Ángel García Fernández, provelt de DNI núm. 037683018W que

actua en representació de I 'empresa LA ANTIGUA ROMA, SCP, amb CIF J59355982,

segons escriptura núm. 659355982 atorgada en data 27 de maig de 1992, davant notari.

Ambdues parts es reconeixen competéncia i capacitat respectivament per a formalitzar

el present contracte, del qual es consignen els següents.

ANTECEDENTS ADM¡ N ISTRATI US

PRIMER" El dia 1 de marg de 2012 la Permanent del  Consel l  Escolar de l ' lNS

Provengana va aprovar la contractació per I 'explotació del servei de bar cantina a les

dependéncies de l ' lNS Provengana, mitjangant el procediment negociat sense publicitat.

SEGON.- El dia 22 de maig de 2012va ser adjudicat al senyor Ángel García Fernández

I'explotació de I'esmentat servei a cárrec del pressupost del centre"

CLAUSULES DEL CONTRACTE

PRIMERA. El/la senyor Ángel García Fernández, d'acord amb la representació que

ostenta, es compromet a la gestió del servei de bar cantina a les dependéncies del

centre INS Provengana, amb estricta subjecció al plec de prescripcions técniques, al plec

de cláusules administratives particulars que s'adjunten, i que s' integren com a cláusules

d'aquest contracte, i als preus unitaris que figuren en la l l ista de preus contingut a I 'oferta



econÓmica, documents contractuals que accepta plenament ien delxa constáncia
signant la conformitat en cadascun d'ells.

SEGONA. L'execució del contracte s' iniciará el dia 1 de jutiol de 20 12 i f inalitzará el dia
30 de juny de I 'any 2013, sense perjudici de ser prorrogat per mutu acord i per escrit de
les parts, d'acord amb el que s'estableix a la normativa vigent.

TERCERA. El contractista s'obliga al compliment de la normativa vigent en matéria
laboral ide seguretat ihigiene en el trebal l ,  en tots els seus aspectes, inclosos els
referents a la previsió i a la Seguretat Social.

QUARTA. L'empresa adjudicatária s'obliga al compliment de I 'establert al ful l de normes
sanitáries, document contractual que accepta plenament ien deixa constáncia signant la
conformitat.

CINQUENA. L'empresa adjudicatária está obligada a contractar i pagar una pólissa
d'assegurances per cobrir els riscs indemnitzables derivats de possibles intoxicacions i
accidents derivats de I'execució del servei.

SISENA. El senyor Ángel García Fernández, d'acord amb la representació que ostenta,
renuncia a tot  fur de pr iv i legi  ies sotmet als t r ibunals de Catalunya de la jur isdicció

contenciosa-administrativa competents en les qüestions l i t igioses que es suscit in.

SETENA. L'adjudicatari declara que I 'empresa que representa no es troba inclosa en
cap dels supÓsits de prohibició per a contractar amb I'Administració, que estableix
I'article 49 de la Llei 3012007, de contractes del sector públic.

I per a deixar constáncia del que ha estat convingut, ambdues parts signen aquest
contracte per duplicat en el l loc i data abans esmentats.

L'ADJUDICATARI EL DIRECTOR DEL CENTRE




