E-0002/02-07-20

Barcelona, 15 de desembre de 2020
REUNITS
D'una part, el Sr. NACHO DUALDE, Gerent de l’ ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCIen endavant ESCI-UPF, amb NIF núm. Q-5856335-D, domicili a Barcelona, Passeig
Pujades,1, actua en nom i representació d'aquesta, en virtut d’allò que disposa l’art.15 dels
Estatuts de l’Escola Superior de Comerç Internacional, aprovats per Decret 320/1993, de 28
de desembre, i modificats per ACORD GOV/95/2020, de 14 de juliol (text íntegre publicat
al DOGC núm. 8178 de 16 de juliol de 2020).
UPF),

I de l’altra, la Sra. CYNTHIA CAROLINA CAMPUZANO CASSAGNE amb el DNI número 39524350T,
actuant en nom propi, domiciliada a Av. Escolapi Cancer, 121, baixos 2 de Barcelona i codi
postal 08033.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. Mitjançant Resolució de 25 de setembre de 2020, el gerent de l’ESCI-UPF va
aprovar l’expedient per la contractació del “Servei de cafeteria i restauració de l’Escola de
Comerç Internacional (ESCI)”.
Segon. Per Resolució de 10 de desembre de 2020 es va adjudicar el contracte del “Servei
de cafeteria i restauració de l’Escola de Comerç Internacional (ESCI)” a la Sra. CYNTHIA
CAROLINA CAMPUZANO CASSAGNE, per un termini d’un any prorrogable fins un màxim de cinc
anys.
D’acord amb l’exposat, ambdues parts formalitzen el contracte corresponent de
conformitat amb aquestes
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Primera. La Sra. CYNTHIA CAROLINA CAMPUZANO CASSAGNE, com adjudicatària del present
contracte, es compromet a dur a terme el “Servei de cafeteria i restauració de l’Escola de
Comerç Internacional (ESCI-UPF)”, subjectant-se estrictament al Plec de clàusules
administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest
contracte, documents contractuals que accepta plenament, de la qual cosa deixa
constància signant en aquest acte, la seva conformitat en cadascun d'aquests documents.
Segona. En virtut del present contracte, la contractista resta obligada a l’abonament d’un
cànon de 2.400 euros per any.
L’adjudicatari abonarà de forma trimestral la quantitat corresponent al cànon que s’estableix
en el règim econòmic de la concessió.
Aniran a càrrec de l’ESCI-UPF les despeses de consum d’energia elèctrica, climatització i
aigua. Aniran a càrrec del concessionari les despeses de subministres addicionals que
vulgui afegir el concessionari, previ consentiment de la gerència.
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Tercera. Termini
3.1. El termini d’execució del contracte serà d’un any, el qual s’iniciarà en data 1 de gener de
2021.
3.2 El contacte es podrà prorrogar 4 anys addicionals a l’inicial, fins a un màxim de 5 anys.
Quarta. D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i la
clàusula 38 del Plec de clàusules administratives particulars, no procedeix la revisió de preus.
Cinquena. El lloc d’execució del contracte és l’edifici de l’ESCI-UPF, al Passeig Pujades 1
de Barcelona.
Sisena. Per tal de donar compliment a la clàusula 15 del Plec de clàusules administratives
particulars, l’adjudicatari té constituïda una garantia definitiva per un import de MIL EUROS
(1.000,00 euros) a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya que garanteix
l’execució del present contracte.
Setena. No s’estableix termini de garantia del contracte.
Un cop extingit el present contracte, revertiran a l’ESCI-UPF el servei i tots els espais, béns
i instal·lacions objecte de la concessió, així com el conjunt de les millores realitzades en
les mateixes, i els béns adquirits amb càrrec als comptes d’explotació durant el període de
vigència del contracte.
La situació de conservació i funcionament dels espais, béns, instal·lacions i equips objecte
de reversió haurà de ser l’adequada per a garantir la continuïtat en la prestació del servei.
La reversió de tots els béns i instal·lacions afectats al servei haurà de realitzar-se lliure de
qualsevol tipus de càrrega o gravamen.
Els bens detallats a l'Annex I són propietat de la concessionària, que seran retirats quan
se hagi extingit el present contracte.
Vuitena. Règim de penalitats
L’adjudicatària haurà de rescabalar a l’entitat contractant o al personal que en depèn pels
danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les
obligacions resultants de l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis
ocasionats a terceres persones durant l’execució del contracte.
En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per
l’adjudicatària, l’entitat contractant podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al
compliment del mateix.
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc a la
imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte, es
descriuen a continuació:
Lleus:
- Manca de col·laboració amb el personal de l’entitat contractant.
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta greu.
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-

No avisar a l’entitat contractant de la incorporació de personal nou o si es
produeixen canvis.
Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com
a lleus per la seva normativa específica.

Greus:
- La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva
inobservança.
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta molt greu.
- No disposar de personal suplent per a un determinat servei.
- Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que
això succeís per eventualitat, no informar a l’entitat contractant.
- La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la
prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per l’entitat contractant.
- Reincidència en la comissió de faltes lleus.
- Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de
personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de
seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa
específica.
- L’incompliment en la qualitat dels productes i menjars d’acord a aquells exposats
en la seva oferta.
- L’incompliment de les millores respecte als productes presentades en la seva oferta
per part de la concessionària.
Molt greus:
- Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres
causes.
- Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
- La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinària o personal
diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau,
quan el seu ús produeixi un perjudici molt greu.
- No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts.
- Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si
s’escau.
- Falsejament en l’acreditació del compliment de les obligacions que té conferides.
- Reincidència en faltes greus.
- Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació
prèvia.
- Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com
a molt greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de
seguretat i salut en les prestacions.
- L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular
les al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de l’entitat contractant
resoldrà.
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4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que
no produeixi resolució del contracte, l’entitat contractant podrà aplicar les sancions
següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
- Faltes MOLT GREUS: fins al 10% del valor estimat anual de la concessió.
- Faltes GREUS: fins al 6% del valor estimat anual de la concessió.
- Faltes LLEUS: fins al 3% del valor estimat anual de la concessió.
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la
factura/ les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.
L’entitat contractant es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les
deficiències d’execució del servei.
Novena. Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pel Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, que es consideren parts
integrants d’aquest contracte. Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la
Llei 9/2017 de contractes del sector públic; el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques i
supletòriament, les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, per les
normes de dret privat.
Desena. Correspondrà a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu la resolució de les
controvèrsies que puguin sorgir entre les parts derivades de l'execució del present
contracte. A aquests efectes, serà competent el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, renunciant les parts a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.
I en prova de conformitat, es signa aquest contracte per duplicat i a un sol efecte, en el
lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Per l’ESCI-UPF

La contractista

NACHO DUALDE
Gerent

CYNTHIA CAROLINA CAMPUZANO CASSAGNE
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