CONTRACTE DE SERVEIS ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT I
SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL PER CONTRACTAR EL
SERVEI DE ZELADOR DE NIT A L’ALBERG VALL D’EN BAS XANASCAT

GENERALITAT DE CATALUNYA

Barcelona, a la darrera data de les signatures electròniques

REUNITS
D’una part, la senyora Núria Ramon i Pérez, director general de l’Agència Catalana de
la Joventut (en endavant ACJ), amb NIF Q-0801485-D, i domicili al carrer Calàbria
147, de Barcelona, en qualitat de directora general, d’acord amb el seu nomenament
mitjançant l’Acord de Govern 78/2021, de 8 de juny (DOGC núm. 8429, de 9.6.2021).
I de l’altra, el senyor Javier Bosque i Martínez, en representació de Serveis Integrals
de Finques Urbanes, SL amb CIF B60322955 i domicili al carrer Femades, 19-25, de
L’Hospitalet de Llobregat (08907) (en endavant l’adjudicatari o SIFU, SL).
Reconeixent-se recíprocament, i en funció de les representacions en què actuen,
capacitat suficient per a l’atorgament d’aquest contracte,

EXPOSEN
I.- L’ACJ és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar per al compliment dels seus fins, creada mitjançant la Llei 6/2006, de 26 de
maig (DOGC núm. 4651, de 9.6.2006), l’objecte de la qual és prestar serveis a la
joventut i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en
aquesta matèria.
II.- Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL és una Societat Limitada que té per
objecte, entre d’altres, els serveis de conserge, porteria o similars.
III.- En data 18 de febrer de 2021 el director de Serveis a la Joventut informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient de contractació del servei de zeladors de nit als
albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT) gestionats per
l’Agència Catalana de la Joventut i que en data 23 de febrer de 2021 s’incoa
l’expedient 03/21/AX/O per a la tramitació d’aquesta contractació. L’expedient es
compon de 7 lots, essent el lot 7 per a la contractació del servei a l’alberg Vall d’en Bas
XANASCAT, situat a Sant Esteve d’en Bas (La Garrotxa).
IV.- En data 31 de maig de 2021, prèvia obertura, valoració de les ofertes presentades
i requeriment perquè presenti la documentació necessària per formalitzar el contracte,
s’acorda l’adjudicació del servei del lot 7 de l’expedient a SIFU, SL.
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En conseqüència i d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que 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, ambdues parts acorden signar el present contracte, que queda
subjecte als següents,

PACTES
PRIMER.- El present contracte té per objecte el servei de zelador de nit a l’alberg Vall
d’en Bas XANASCAT, situat a Sant Esteve d’en Bas (La Garrotxa).
SEGON.- Aquesta contractació queda sotmesa:
- Al quadre de característiques, al plec de clàusules administratives particulars i al plec
de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació, que passen a formar
part d’aquest contracte i s’annexen al mateix.
- La 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 y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i legislació que la
desenvolupi o modifiqui.
- Al 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.
- Al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) i al Reial Decret
773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
- Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgent en matèria de contractació
pública.
- Supletòriament, a les normes de dret públic i privat vigents a Catalunya.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà
d’aplicació preferent aquest contracte i després els documents annexos.
TERCER.- L’adjudicatari, d’acord amb l’oferta presentada, s’obliga a executar el servei
per un preu unitari 11,00€, IVA no inclòs, per hora de servei realitzada.
L’import màxim del contracte és de 44.807,99€, IVA no inclòs, que es correspon el
màxim anual següent:
2021: 15.019,16€, IVA no inclòs.
2022: 29.788,83€. IVA no inclòs.
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Aquestes quantitats serà abonada per l’ACJ en la forma establerta en el plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació.

GENERALITAT DE CATALUNYA

QUART.- L’adjudicatari s’obliga igualment a realitzar les obligacions descrites als plecs
d’acord amb els imports oferts i en els terminis i qualitats requerits als plecs, que
passen a formar part d’aquest contracte.
Especialment, es fan constar les obligacions presentades a l’oferta següents:
- La formació d’atenció al públic i resolució de situacions conflictives es farà el primer
trimestre d l’any, tindrà 10hores de formació i la metodologia serà virtual.
- El curs d’emergències i primers auxilis es farà el primer trimestre d l’any, tindrà
10hores de formació i la metodologia serà virtual.
- La freqüència de visites serà inferior a un mes.
- L’empresa assumeix el compromís d’implementar les mesures de responsabilitat
social.
- L’empresa disposarà d’un telèfon d’atenció de 24h per 7 dies a la setmana.

CINQUÈ.- L’execució del contracte s’estableix des de l’1 de juliol de 2021 fins el 31 de
desembre de 2022.

SISÈ.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del servei
contractat, s’ha constituït una garantia definitiva per import de 12.240,40€ mitjançant
aval dipositat a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya en data 19
de maig de 2021.
SETÈ.- En cas d'incompliment del termini per causes imputables a l’adjudicatari, l’ACJ
seguirà l’establert la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
VUITÈ.- Per part de l’ACJ, el Director de l’alberg Vall d’en Bas XANASCAT i les
persones responsables d’aquella àrea podran inspeccionar i comprovar la realització
correcta del servei.
NOVÈ.- L’adjudicatari assegura trobar-se al corrent de pagament de totes les
obligacions en matèria de treball i Seguretat Social, que compleix la normativa vigent i
aplicable a aquest efecte i que és l’única responsable del compliment de les
esmentades obligacions tant pel que fa al personal que té contractat al seu servei com
tocant als organismes que correspongui.
En particular assegura que compleix tota la normativa de prevenció de riscos laborals i
que realitzarà l’avaluació de riscos laborals del personal amb presència contínua als
centres de l’ACJ, d’acord amb les funcions que hi desenvolupen i realitzarà les
activitats pròpies i inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per
a l’execució del contracte.
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DESÈ.- L’adjudicatari es compromet a mantenir la més estricta confidencialitat sobre
la informació i/o documentació que, per l’exercici de la seva activitat, els sigui facilitada
per l’altra part, comprometent-se a utilitzar aquesta informació i/o documentació
únicament amb la finalitat indicada.
Així mateix es compromet a garantir la protecció de les dades individualitzades d’ordre
privat a les quals tingui accés com a conseqüència de la realització de l’objecte
d’aquest contracte i durant la seva vigència, d’acord amb el que estableix la normativa
de protecció de dades de caràcter personal i en especial en el contingut en l’annex de
protecció de dades d’aquest contracte.
Especialment, i per tal d’aplicar el previst al Reial Decret-llei 14/2019, de 31 d’octubre,
pel qual s’adopten mesures urgent per raons de seguretat pública en matèria
d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions (publicat en
BOE de 05.11.2019), aquest contracte se sotmet a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades i, en aquest sentit, el contractista /
adjudicatari haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades,
sense perjudici de l’establert al darrer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202 LCSP i,
per tant, les obligacions següents són qualificades d’essencials als efectes del previst
a la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 LCSP:
a) La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés
amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que
correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades
personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni
edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
b) El contractista haurà de respectar la normativa nacional i de la Unió Europea
en matèria de protecció de dades, sense perjudici de l’establert al darrer
paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202 LCSP. Aquesta obligació s’estableix com
a condició especial d’execució.
c) L’empresa adjudicatària haurà de presentar abans de la formalització del
contracte una declaració on posi de manifest on estaran ubicats els servidors i
des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos.
d) L’empresa adjudicatària haurà de comunicar qualsevol canvi que es produeixi,
al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada en la declaració a
què es refereix el paràgraf anterior.
e) El contractista haurà d’indicar si tenen previst subcontractar els servidors o els
serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes aquí es vagi encarregar la seva realització.
ONZÈ.- La relació que s’estableix en aquest contracte no suposa en cap moment que
el personal contractat per l’adjudicatari mantingui cap mena de vincle ni relació laboral
amb l’ACJ.
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DOTZÈ.- Per a qualsevol dubte, qüestió o divergència que pugui sorgir en ordre a
l’execució, la interpretació, la modificació i l’aplicació del present contracte, les parts
amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció i fur, se sotmeten a la jurisdicció
ordinària dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

GENERALITAT DE CATALUNYA

I per tal que així consti, signen el present contracte a un sol efecte a la ciutat i data
indicades a l’encapçalament.

Sra. Núria Ramón i Pérez
Agència Catalana de la Joventut

Sr. Javier Bosque i Martínez
Serveis Integrals de Finques
Urbanes, SL
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