
CONTRACTE DEL SERVEI D’ALIMENTACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA DE 
L’ESCOLA EDUMAR       

A Barcelona, a 31 de Maig  de 2019  

REUNITS 

D’una part, el/la senyor/a Miguel Moreno Real major d’edat, amb DNI xxx, i amb 
domicili a efectes d’aquest contracte a Carrer xxx. 

I d'altra, el/la senyor/a Artur Arqués i Girbau, major d’edat, amb DNI xxx, i amb domicili a 
efectes d’aquest contracte al C/xxx. 

INTERVENEN 

El/La primer/a en nom i representació de  l’AFA de l’escola EDUMAR de Castelldefels (en 
endavant Escola EDUMAR), amb NIF núm. G-58507260, en la seva condició de President de 
l’AFA.  

El/La segon/a en nom i representació de CÀTERING ARCASA, S.L. (en endavant ARCASA), 
domiciliada al carrer C/Gaspar Fàbregas 81, planta 3a 08950 Esplugues de Llobregat, NIF núm. 

B08465601, constituïda segons l’escriptura atorgada davant del/de la senyor/a Xavier Roca 
Ferrer, Notari/a de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Barcelona,  el dia 10 de gener de 2014,  amb 
el número de protocol 3720. El/La senyor/a ARTUR ARQUES I GIRBAU  actua en la seva condició 
de CONSELLER DELEGAT de la companyia, d’acord amb les facultats que resulten de l’escriptura 
de poder atorgada davant el Notari de Barcelona, D. Xavier Roca Ferrer amb data 9 d’octubre 
de 2006 y número de protocol 3.720 

Ambdues parts declaren disposar de les facultats vigents i reconeixent-se mútua capacitat per 
contractar, 

EXPOSEN 

I.-  En data de 20 de febrer de 2019 l’AFA de l’Escola EDUMAR va invitar a ARCASA a participar 
 en el procés de licitació per servei de menjador en el temps de migdia a l’escola EDUMAR. 

II.-  En data 21 de Febrer de 2019 es acceptada la invitació per part d’ARCASA. 
 En data de 22 de Febrer de 2019 es va iniciar el procés de licitació del servei d’Alimentació 

de l’Escola EDUMAR. 

III.- En data 23 de Maig de 2019, l’AFA de l’Escola EDUMAR confirma a ARCASA com adjudicatari 
del servei licitat donat que va formular-presentar l’oferta més avantatjosa. 

IV.- L’empresa ARCASA ha acreditat davant el/la president de l’AFA de l’Escola EDUMAR la seva 
capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present 
Contracte; ha acreditat també la seva oportuna solvència.  

V.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte de serveis abans esmentat, i que 
queda subjecte a les següents: 



CLÀUSULES 

1.- OBJECTE 

1.1.-  L’AFA de l’Escola EDUMAR , amb NIF G-58507260,  d’una part, i de l’altra, CATERING 

ARCASA S.L., amb NIF B08465601, assumint la integritat de drets i obligacions dimanats del 
present document, formalitzen mitjançant aquest Contracte de SERVEI D'ALIMENTACIÓ EN EL 
TEMPS DE MIGDIA A L’ESCOLA EDUMAR DE CASTELLDEFELS la relació entre les parts que es 
desenvoluparà amb subjecció al Plec de Condicions, així com a la documentació tant tècnica com 
administrativa que l’empresa CATERING ARCASA S.L. va lliurar en el procés de contractació i per 
la qual ha resultat adjudicatària. 

La documentació de naturalesa contractual definitòria de l’objecte del contracte, i que s’annexa 
a aquest document, es la següent:  

-  Plec de Condicions, com a document annex núm. 1. 
-  Oferta tècnica presentada, com a document annex núm. 2. 
-   Oferta econòmica presentada com annex núm. 3. 
-  Tabla d’amortitzacions com annex núm 4. 
- Documentació acreditativa d’ARCASA de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries i amb la seguretat social, com a documents núms. 8 i 9, respectivament. 

De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta i accepten que forma  part integrant del 
Contracte. 

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà 
d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents que formen part del mateix, 
enumerats anteriorment. 

1.2.- El contractista manifesta expressament que ha estudiat detingudament la documentació 
tècnica i econòmica definitòria del servei, que considera suficient, així com la resta de 
documents citats anteriorment. Donat tot això, CATERING ARCASA S.L.  declara la seva capacitat 
per desenvolupar els serveis objecte del present Contracte, amb total compliment de les 
normes, prescripcions i condicions exposades en la documentació contractual, quina 
interpretació i definició dels detalls correspondrà a L’AFA de l’escola EDUMAR. 

2.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

2.1.- El present contracte es regirà per les clàusules establertes en el plec de condicions de 
referència, per les disposicions contingudes en el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre –en endavant TRLCSP, pel decret llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública,  i pel Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques –en endavant, RGLCAP, i per la resta de normes de dret administratiu. 

2.2.- Supletòriament, seran d’aplicació les disposicions civils vigents en matèria d’obligacions i de 
contractes. 



   

3.- PREUS 
 
3.1.- L'import diari dels menús, tal i com s’indica al document annex núm.  es fixa en les 
quantitats de : 
INFANTS...........................................: Tres amb cinc cents quaranta i quatre euros (iva 10% inclòs) 
MESTRES I PERSONAL DE L’ESCOLA : Tres amb cinc cents quaranta i quatre euros (iva 10% inclòs) 
 
 
3.2.- L’abonament de l’activitat generada per l’activitat, es realitzarà per part de l’AMPA en un 
període no superior a 30 dies naturals data facturació. 
 
3.3.-Els preus oferts a la proposta econòmica corresponen a l’activitat generada durant el curs 
19-20.  
 
3.4.-La revisió dels preus oferts es realitzarà per cursos complerts agafant com índex de 
referència l’IPC publicat al mes de Juliol previ a l’inici de cada curs.  
En el cas de que l’IPC publicat al mes de Juliol fos inferior a l’índex d’increment aplicat al mes de 
Gener per el Conveni de Col·lectivitats, s’aplicaria coma índex de referència aquest últim. 
Signant en cada un dels cursos un nou pressupost aprovat per amb dues parts indicant el nou 
preu i termini del acord. Document que tindrà caràcter contractual. 
 
 

4.- TERMINI 
 

4.1.- L'inici del servei, es fixa en data 1 de setembre de 2019. Des del dia següent s'efectuarà el 
còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin 
d'un terme o d'un termini a comptar des del començament del servei. 
 
4.2.- La duració del contracte serà de 36 mesos ( del 1 de Setembre de 2019, fins el 31 de Juliol 
de 2022). Prorrogable anualment excepte que qualsevol de les dues parts i amb dos mesos 
d’antelació a la finalització del contracte , manifesti per escrit fefaent en quant a la rebuda per 
l’altre part la voluntat de no renovació.  
 
5.- FORMA DE PAGAMENT 
 
Els pagaments es faran al número d’IBAN que es reflecteixi a les factures emeses. 
 
6.- RÈGIM D’INVERSIONS: 
 
6.1.- ARCASA assumeix realitzar inversions per valor de 73.439,55 € més 21% d’iva que es 
reflectiran en tabla d’amortització a 7 anys  (84 mesos) a partir de Setembre de 2019. 
Transcorregut el període de 7 anys les inversions reflectides a la tabla d’amortització passaran a 
ser propietat de l’AFA de l’Escola EDUMAR. 
 
6.2- Si per qualsevol motiu cessés la relació contractual entre ambdues parts abans dels set anys 
previstos a la tabla d’amortització, el nou adjudicatari o L’AFA de l’Escola EDUMAR en el seu 
defecte, abonarà a ARCASA en un període no superior a 30 dies naturals respecte a la data de 
cessament l’import pendent d’amortitzar amb l’iva afegit corresponent. 
 

 
 
 
 
 



7.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS: 

En cap cas el personal de cuina o servei ni ARCASA seran responsables del menjar que es serveixi 
a infants, mestres o personal de l’Escola amb intoleràncies o al·lèrgies si prèvia i expressament 
ARCASA no a estat informada per l’AMPA o la Direcció de l’Escola EDUMAR de les necessitats 
especials de caràcter alimentari dels infants, mestres o personal de l’Escola. 
8.- CAUSES DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE 

Seran causa de resolució del Contracte: 

a/ Mutu acord de les parts. 
b/ Per incompliment de les obligacions contingudes en el present contracte i annexes. 

9.- SUBROGACIÓ DEL PERSONAL: 
En cas d’extinció o resolució d’aquest contracte per cessació en la prestació d’aquest servei o 
gestió directa del mateix de manera provisional o definitiva i de forma unilateral per part de 
l’AFA de l’Escola EDUMAR, aquesta es farà càrrec del personal destinat a l’esmentat servei 
subrogant-se com a nou empresari entrant de conformitat a l’establert en l’article 44 de l’Estatut 
dels Treballadors i altres disposicions d’aplicació. 

9.- OBLIGACIÓ DE CONFIDENCIALITAT 

L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la 
que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui 
L’AFA de l’Escola EDUMAR, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. 
Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini de cinc anys. 

10.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

Ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals i jutjats del municipi de Barcelona per 
resoldre totes les incidències que puguin sorgir a conseqüència del compliment d’aquest 
contracte de naturalesa administrativa o de la seva interpretació. 

I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, per duplicat a tots els 
fulls i a un sol efecte. 

Per el/la president de l’AFA de l’Escola EDUMAR,  Per l’adjudicatari, 

 Sr/a. Miguel Moreno Real  Sr. Artur Arqués i Girbau 

a Castelldefels 24 de juliol de 2019 


