GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS
D’una part, el senyor Albert Castellanos i Maduell, Secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest
acte per delegació del Conseller atorgada per la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873, de 13 de maig de 2019.
D’altra part, el senyor Antonio Llorens Tubau amb NIF núm.37276075K, actuant per si sol en
nom i representació de l’empresa SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL, NIF
B66956988, domiciliada a l’Av. Josep Tarradellas, Barcelona 08029, segons escriptura de
poders atorgada davant el notari senyor Angelo Jesús Carretero Ramírez el 16 de gener de
2018 amb el seu número de protocol nº 50.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació de la concessió de l’explotació del servei de cafeteria i
restauració a les oficines del Districte Administratiu de la Generalitat ubicades del carrer del
Foc, 57 de Barcelona, va ésser aprovat per resolució de 4 de desembre de 2020.
Segon.- La fiscalització prèvia ha estat realitzada el 3 de desembre de 2020, en el seu
informe la Intervenció constata que aquest contracte no genera despesa per al Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Tercer.- La celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per
sengles resolucions de 15 d’octubre de 2020 i 15 d’abril de 2021, respectivament.
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte.
L’empresa SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL, es compromet a l’execució de la
concessió de l’explotació del servei de cafeteria i restauració a les oficines del Districte
Administratiu de la Generalitat ubicades del carrer del Foc, 57 de Barcelona.
El servei de cafeteria i menjador consisteix en oferir el servei d'esmorzars, dinars (autoservei)
i cafeteria diaris en els horaris que s’estableixin i el servei de dinars institucionals o grupals
quan sigui requerit amb l’antelació suficient. Puntualment, es podrà requerir a l’empresa
adjudicatària un servei d’àpats especials (càtering).
Aquest servei comporta totes les activitats corresponents a l'efecte, des de la compra,
aprovisionament, recepció i emmagatzemament de les matèries primeres, preparació i
elaboració dels productes alimentaris fins a la prestació del servei final a l'usuari, a més de
totes les operacions de neteja, manteniment i les que es considerin necessàries.
L’objecte es desenvoluparà d’acord amb les condicions establertes per a aquest expedient
en el plec de prescripcions tècniques i que serà gestionat a risc i ventura del contractista.
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D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, pel qual es modifica el Reglament
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el vocabulari comú de contractes
públics (CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV la codificació
corresponent a l’objecte del contracte s’englobaria en l’apartat 55300000-3 Serveis de
restaurant i subministrament de menjars i 55330000-2 Serveis de cafeteria.
L’execució del contracte de la concessió del servei s’efectuarà amb estricta subjecció al plec
de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i al quadre de
característiques que regeixen per a aquesta contractació amb la totalitat de millores
aportades per l’empresa en la seva oferta.
SEGONA.- Preu del contracte (pagament del cànon)
L’empresa adjudicatària SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL, haurà de pagar un
cànon anual de 20.000,00€ (VINT MIL EUROS) IVA exclòs que un cop aplicat l’IVA resulta
un import de 24.200,00 €. Així mateix s’adjudica en base als preus unitaris oferts per
l’empresa en la seva proposta, concretament:
Preus de cafeteria en autoservei
CAFÈS I ALTRES BEGUDES CALENTES
Descripció
Cafè
Tallat
Cafè amb llet
Cafè amb gel
Got de llet
Batut de xocolata
Llet amb Colacao® o similar
Xocolata
Te
Te amb llet
Infusió
Cafè americà
PASTES

Preu ofert IVA exclòs
0,51 €
0,51 €
0,70 €
0,55 €
0,51 €
0,69 €
0,88 €
0,86 €
0,51 €
0,55 €
0,51 €
0,51 €

Descripció
Pasta «mini»
Croissant
Croissant de xocolata
Tronc de xocolata o crema
Xuixo
Pasta tipus Donuts®
Pasta tipus Donuts® xocolata
Magdalena
Magdalena xocolata o crema

Preu ofert
0,39 €
0,75 €
0,90 €
0,90 €
0,94 €
0,82 €
0,90 €
0,82 €
0,82 €
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Ensaïmada normal
Ensaïmada farcida
Cereals
Barretes de cereals
BEGUDES
Descripció
Aigua 25 cl
Aigua 50 cl
Aigua 1 l
Aigua amb gas, tipus Vichy Catalán®
Refresc ampolla
Orxata
Refresc llauna
Tònica / Bíter
Suc de taronja natural 25 cl
Suc de taronja envasat
Suc de taronja natural 33 cl
Cervesa tipus Voll- Damm® mitjana
Cervesa tipus Estrella Damm® mitjana
Cervesa tipus Estrella Damm® quinto
Cervesa tipus Voll- Damm® quinto
Cervesa tipus Free Damm® mitjana
Cervesa tipus Free Damm® quinto

Preu ofert
0,42 €
0,66 €
0,90 €
0,51 €
0,70 €
0,98 €
0,98 €
0,74 €
1,14 €
0,70 €
1,53 €
0,98 €
0,90 €
0,70 €
0,78 €
0,90 €
0,70 €

ENTREPANS
Descripció
Mini formatge
Mini tonyina
Mini botifarra
Mig pernil dolç
Mig pernil del país
Mig formatge
Mig pernil d'enceball
Mig xoriço
Mig truita francesa
Mig truita de patates
Mig catalana
Mig fuet
Mig llonganissa
Mig formatge fresc
Mig tonyina
Mig gall d'indi

Preu ofert
0,55 €
0,62 €
0,55 €
0,86 €
0,98 €
0,86 €
1,65 €
0,86 €
0,78 €
0,86 €
0,86 €
0,86 €
0,86 €
0,98 €
0,90 €
0,86 €
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0,86 €
0,86 €
0,78 €
0,98 €
1,53 €
1,80 €
1,53 €
3,25 €
1,53 €
1,80 €
1,53 €
1,53 €
1,53 €
1,80 €
1,61 €
1,53 €
1,53 €
1,61 €
1,61 €
1,10 €
1,18 €
1,61 €
1,53 €
1,61 €
1,61 €
1,53 €
1,61 €
1,18 €

Mig sobrassada
Mig botifarra
Mig bacó
Mig bacó i formatge
Pernil dolç
Pernil país
Formatge
Pernil d'enceball
Xoriço
Xoriço ibèric
Catalana
Fuet
Llonganissa
Formatge fresc
Tonyina
Gall d'indi
Sobrassada
Botifarra
Vegetal motlle
Truita
Truita de patates
Frankfurt
Bacó
Bacó i formatge
Biquini
Llom
Llom i formatge
Vegetal xapata
ALTRES DIVERSOS
Descripció
Mel
Mantega
Melmelada
Pa
Torrades
Fruita
Iogurt
Iogurt bevible tipus Danup®
Termos cafè
Termos llet
Gerra suc

Preu ofert
0,24 €
0,27 €
0,24 €
0,38 €
0,38 €
0,75 €
0,75 €
1,20 €
7,05 €
3,92 €
7,61 €

4
Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

Doc.original signat per:
37276075K ANTONIO
LLORENS 12/05/2021,
Albert Castellanos Maduell
13/05/2021

EC 2021 3 SERUNION

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0AYLN5FHHCBRGHI1N7HJ9QOHOAYFTZDO*
0AYLN5FHHCBRGHI1N7HJ9QOHOAYFTZDO

Data creació còpia:
13/05/2021 13:23:49
Data caducitat còpia:
13/05/2024 00:00:00
Pàgina 4 de 10

Combinats esmorzar a la cafeteria

COMBINATS ESMORZAR

Preu ofert
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Combinat d'esmorzar 1

Suc natural, entrepà
i beguda calenta
Suc natural, mig
entrepà i beguda calenta
Entrepà i beguda calenta
Mig entrepà i beguda calenta

Combinat d'esmorzar 1
(mig entrepà)
Combinat d'esmorzar 2
Combinat d'esmorzar 2
(mig entrepà)

Pasta (croissant,
magdalena, ensaïmada, etc.) o
torrada de pa amb mantega i
melmelada i beguda

Combinat d'esmorzar 3

3,24 €
2,52 €
2,23 €
1,80 €

1,44 €

Menú ordinari autoservei
OFERTA
Tipus

Descripció

SERUNION

Ordinari (complet)

Primer + segon +
postres + pa + beguda

6,82 €

Menú reduït de primer plat, menú reduït de segon i plat combinat saludable

Tipus

Descripció

Menú reduït de
primer plat
Menú reduït de segon plat

Primer plat+ postres + pa
+ beguda
Segon plat+ postres +pa
+ beguda
Plat combinat + postres
+pa + beguda

Plat saludable

Preu ofert
3,43 €
4,01 €
4,58 €

Plat únic de primer i plat únic de segon

Tipus

Descripció

Plat únic de primer
(sense pa ni beguda ni postres)

Primer plat

2,59 €

Plat únic de segon
(sense pa ni beguda ni postres)

Segon plat

3,17 €

Preu ofert

TERCERA.- Termini i lloc d’execució.
El termini d’execució d’aquest contracte serà des de la signatura del mateix i fins al 31 de
desembre de 2022.
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D’altra banda s’estableix un termini màxim per al subministrament i instal·lació del parament i
utillatge per a la prestació de l’objecte del contracte de 15 dies naturals.
Quant al lloc d’execució del contracte, aquesta concessió del servei d’explotació es
realitzarà a les oficines del Districte Administratiu de la Generalitat ubicades del carrer del
Foc, 57 de Barcelona.
QUARTA.- Pròrrogues i modificacions.
En aquest expedient es preveu, com a màxim, una pròrroga de 2 anys en les mateixes
condicions que el contracte original.
Quan finalitzi la vigència del contracte o les seves pròrrogues l’empresa adjudicatària estarà
obligada, en tot cas, a prestar el servei amb les mateixes condicions fins que un nou
adjudicatari assumeixi el servei, durant un màxim de 6 mesos des de la finalització de la
vigència del seu contracte, d’acord amb les condicions establertes a l’article 29.4 LCSP.
No es preveuen modificacions contractuals específiques. El percentatge de modificació
previst en l’estudi de viabilitat només es contempla com un possible augment dels costos
inicialment previst.
CINQUENA.- Control en l’execució. Responsable del contracte.
La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte, es duran a
terme per part de la Gerència del complex.
En aquest expedient es designa com a responsable del contracte al/la cap Cap del Servei
d’Acció Transversal i Serveis Interns, el/la qual portarà a terme les funcions següents:
•
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
•
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista
•
Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
•
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.
•
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència
als diferents aspectes de l’execució del contracte. Concretament consignarà en aquest
informe el nivell de compliment efectiu de les clàusules lingüístiques.
SISENA.- Llengua en l’execució del contracte.
L’empresa adjudicatària ha d’emprar normalment el català en les relacions amb
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
L’empresa adjudicatària ha de garantir que el seu personal pot atendre els usuaris en català
i en castellà, i que té un coneixement adequat i suficient de totes dues llengües que el fa
apte per a complir el deure correlatiu d'atendre'ls en la llengua que hagin escollit.
En tot cas l’empresa contractista queda subjecta en l’execució del contracte a les
obligacions derivades de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i a les
disposicions que la desenvolupen.
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SETENA.- Realització dels treballs i recepció de l’execució del contracte.
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses
contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-iquatrena del PCAP.
VUITENA.- Garantia definitiva.
Per aquest tipus de contractes no es preveu prestació de garantia.
NOVENA.- Termini de garantia.
No s’estableix termini de garantia.
DESENA.- Revisió de preus.
No és procedent establir revisió de preus.
ONZENA.-. Obligacions contractuals
En aplicació de l’establert a l’article 202.2 de la LCSP l’empresa té les següents condicions
especials d’execució:
a) Complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat, i en matèria fiscal i mediambiental.
b) Aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones en l’accés a l’ocupació, en la classificació
professional, en el desenvolupament de la carrera professional i en l’estructura
retributiva. Tanmateix s’ha de garantir que les dones no són la part de la plantilla amb
més índex de contractació temporal.
c) Evitar la utilització de llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual
relacionada amb el contracte.
d) En l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte ha d’Incorporar la perspectiva de
gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús de llenguatge i de la imatge.
e) Aportar mesures per prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com
l’assetjament per raó de sexe.
f) Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels
tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte,
han de realitzar-se tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a
tots, tal com són definits aquests termes en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat.
g) Establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les
persones treballadores adscrites a l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta següents:
1. Han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar,
proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu
parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
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2. Amb caràcter general, els licitadors i contractistes, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de
les prestacions a realitzar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant
la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.
3. En particular els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos
les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o
per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la
licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.
e) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
DOTZENA.- Responsabilitat en l’execució. Penalitats.
La responsabilitat i els drets del contractista es regulen a la clàusula 28ª del PCAP. Per a
aquest expedient no s’estableixen penalitats específiques.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució,
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i
amb els límits que estableix la LCSP.
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP.
TRETZENA.- Subcontractació.
Tot i que està prevista la subcontractació d’acord amb l’article 296 LCSP, l’empresa no
subcontractarà segons declaració responsable.
CATORZENA.- Abonaments del cànon
L’empresa SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL, abonarà mitjançant pagaments
anuals l’import del cànon anual per cadascun dels anys de vigència del contracte. El
pagament d’aquest cànon serà exigible el quart trimestre de l’any, entre octubre i desembre.
El pagament corresponent a la primera anualitat serà exigible també el darrer trimestre de
l’any, i el seu import es determinarà calculant la part proporcional de la primera anualitat.
QUINZENA.- Legislació aplicable.
L’empresa SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL, presta la seva conformitat al plec
de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen per
a aquesta contractació, signant-ne un exemplar de cadascun, que s’uneixen com a annexos
núm. 1 i 2 a aquest contracte. En tot el que no estigui establert en aquests, l’empresa se
sotmet a:
a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons
de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

SETZENA.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució
de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte en la data de la darrera
signatura
Per delegació,

SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL

Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7
de maig, DOGC 7873 de 13 de
maig de 2019.)
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