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CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE CAFETERIA
MENJADOR I DE LES MÀQUINES D’AUTOSERVEI DE L’EDIFICI CEDICO
DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Expedient núm. 2021/CONC.SER-02

REUNITS
D’una part, el Sr. Jaume Puy i Llorens, com a president del consorci Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida (d’ara en endavant Parc Científic), amb NIF P2500079E i domicili social a Parc de Gardeny, edifici CeDiCo, 1ª planta, 25071 de Lleida
a l’empara del que disposen els Estatuts del Consorci Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida i,
De l’altra part el Sr. Ricard Ramon Torrent Pons, amb DNI 43707364G actuant en nom i
representació de l’empresa Enerclua, SL, amb CIF B25741604 domicili a Parc de Gardeny
de Lleida, s/n, edifici CeDiCo, planta baixa, 25003 de Lleida
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el
present contracte, del qual consignen els següents:

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1.- En base a l’acord adoptat pel Consell d’Administració del Consorci Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida en sessió de data 4 de març de 2021, l’òrgan de
contractació, va iniciar el procediment de licitació mitjançant procediment obert i diversos
criteris d’adjudicació de la concessió del servei de cafeteria restaurant del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
2.- Per Resolució del president de data 9 d’ abril de 2021 s’adjudicà la licitació per
contractar la concessió del servei de cafeteria a l’ empresa Enerclua, SL.

1

SIGNAT PER/FIRMADO POR

DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA

PUY LLORENS JAUME

15-04-2021 10:11:10

TORRENT PONS RICARD RAMON

14-04-2021 15:59:38

Document signat electrònicament/Documento firmado electrónicamente
Universitat de Lleida - Pl. de Víctor Siurana, núm. 1, E-25003 - Lleida - Tel. +34 973 70 20 00

Pàgina/Página: 1 / 4

ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: EckPtYSHPa
Verificación código: https://ae-seu.udl.cat/es/verifica

CLÀUSULES

Clàusula 1. Poder Adjudicador
El poder adjudicador d’aquest contracte és el Consorci Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida.

Clàusula 2. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és regular la prestació de la concessió del servei de cafeteria
restaurant i de les màquines d’ autoservei de l’ edifici CeDiCo del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Clàusula 3. Documents contractuals
Tenen la consideració de documents contractuals, formant part totalment del present
contracte:
a) El plec de clàusules administratives
b) El plec de prescripcions tècniques
c) L’oferta presentada
Clàusula 4. Preu del contracte
4.1. El preu del contracte es fixa d’acord amb l’oferta presentada en un import de 49.255
euros ( IVA no inclòs) essent l’ import corresponent a l’ IVA de 10.343,55 euros, i segons
la qual l’ empresa adjudicatària de la concessió del servei haurà de satisfer els imports
corresponents al cànon de la prestació del servei de cafeteria restaurant per un import total
ofert en concepte de cànons fix, variable i per les màquines d’ autoservei durant tot el
període d’ execució del contracte.
4.2. El pagament es farà d’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques.
4.3. L’ import d’aquest contracte inclou totes aquelles càrregues fiscals i de tot tipus que
procedeixin i aquelles que es detallin en el plec.
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Clàusula 5. Durada del contracte
La durada del contracte és de 6 anys a comptar des del dia 12 d’ abril de 2021.
Una vegada finalitzat el contracte, si el Parc Científic així ho acorda, el concessionari
resta obligat a continuar prestant el servei en les mateixes condicions fins que tingui lloc
una nova adjudicació, o es resolgui prestar-lo per un altre sistema o tipus de
contracte.
La pròrroga s’ha d’acordar per l’òrgan de contractació i serà obligatòria pel concessionari,
amb un preavís mínim de dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del
contracte. La pròrroga no es pot produir, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
En qualsevol cas, aquesta ampliació de termini del contracte no excedirà de sis
mesos.
Si, per qualsevol motiu, el contracte s’extingeix abans de la finalització de la durada inicial
o de la pròrroga, previstes en aquesta clàusula, restarà suprimit el servei de cafeteria
menjador de l’edifici CeDiCo des del mateix dia en què s’hagi produït el motiu de
l’extinció, de conformitat amb l’acord del Consell d’Administració del Consorci de 4 de
març de 2021."

Clàusula 6. Supervisió del consorci Parc Científic
El Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, mitjançant el tècnic o
equips tècnics que designi al efecte, durà a terme la supervisió del contracte per tal de
vetllar pel seu adequat compliment i execució.
Clàusula 7. Règim de penalitats
El règim de penalitats aplicables al present contracte serà el previst en el plec de clàusules
administratives particulars i en la legislació de contractes del sector públic.
Clàusula 8. Submissió normativa
Les parts se sotmeten expressament a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, i a les seves normes de desenvolupament i complementàries.
Clàusula 9. Naturalesa administrativa del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i com a tal serà fiscalitzable mitjançant les
normes administratives específiques corresponents.
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El Parc Científic es reserva la facultat d’interpretar les clàusules d’aquest contracte i de
resoldre els dubtes que pugui presentar el seu compliment.
Contra els acords del Parc Científic procedirà el recurs contenciós administratiu, d’acord
amb el que disposa la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada.
I per deixar constància de tot el que s’ha convingut, ambdues parts signen aquest contracte
a Lleida en la data que consta a la signatura.

Pel Parc Científic
president,

Per Enerclua, SL,

43707364G RICARD
RAMON TORRENT
(R: B25741604)
Sr. Jaume Puy Llorens

Firmado digitalmente por
43707364G RICARD RAMON
TORRENT (R: B25741604)
Fecha: 2021.04.14 15:59:34
+02'00'

Sr. Ricard R. Torrent i Pons
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