Expedient núm. 1.21.2270011
Barcelona,

REUNITS

D'una banda, la senyora M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, amb CIF Q0801250B, en ús de les facultats previstes a l’article 15.2.a) de l’Estatut de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, aprovat mitjançant el Decret 48/2003, de 20 de febrer (DOGC núm.
3835, de 4.3.2003).
I de l'altra, els senyors Josep Ribera Serra, amb NIF 46116528X, i Gerrit Merten, amb NIE Y5604065Z, en
representació de l’empresa ARA VINC GESTIO DOCUMENTAL SL, amb NIF B67110767, i amb poders
suficients segons consta a l’escriptura atorgada en data 29 de maig de 2018 davant el notari M.
Tarragona Coromina amb número de protocol 1368.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar aquest contracte.

MANIFESTEN

I. En data 13 d’abril de 2021, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
aprova per resolució la convocatòria, mitjançant un procediment obert simplificat, per a l’adjudicació
d’un contracte de serveis de gestió arxivística per a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
II. En data 30 de setembre de 2021, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades resol
l’adjudicació definitiva del contracte a l’empresa ARA VINC GESTIÓ DOCUMENTAL SL, d'acord amb
les característiques i les condicions que s'estableixen en el Plec de clàusules administratives
particulars, el quadre de característiques, el Plec de prescripcions tècniques i els annexos.
En conseqüència, acordem formalitzar el contracte corresponent d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera.– L’empresa ARA VINC GESTIÓ DOCUMENTAL SL, amb CIF núm. B67110767 es compromet a
realitzar l’objecte del contracte amb subjecció a 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 i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), d’acord amb el Plec de
clàusules administratives particulars, el quadre de característiques, el Plec de prescripcions tècniques,
així com l’oferta presentada i les estipulacions previstes en aquest contracte; que obliguen a les parts en
totes i cadascuna de les seves prescripcions.
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Segona.- El preu del contracte és de DIVUIT MIL CENT-CINQUANTA EUROS (18.150,00€), dels quals
quinze mil (15.000,00€) corresponen al preu i tres mil cent-cinquanta (3.150,00€) corresponen a l’Impost
sobre el Valor Afegit (IVA).
Tercera.– La durada del contracte és de 6 mesos, a partir de la data de signatura del contracte per
ambdues parts.
Aquest contracte és prorrogable, fins a 1 vegada, amb una durada com a màxim de 6 mesos, i amb un
termini de preavís de 2 mesos, d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules administratives particulars.
Quarta.- El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària, amb càrrec a la partida
pressupostària D/227001100/1110/0000- Custòdia, dipòsit i emmagatzematge.
En tot cas el pagament es realitzarà prèvia presentació de la factura electrònica corresponent amb el
detall de les tasques realitzades i certificació per part de l’APDCAT de la realització satisfactòria de les
tasques contractades.
Cinquena.– El termini de garantia contractual és d’1 any, a partir de la finalització del termini d’execució
del contracte, inclosa la pròrroga, en cas que s’acordi.
Un cop s’hagin acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte i no hi hagin
responsabilitats que hagin d’exercir-se sobre la garantia definitiva, la unitat promotora del contracte
procedirà a emetre el certificat de conformitat com a tràmit previ per resoldre sobre la devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva.
Sisena.– L’empresa adjudicatària ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys en català,
en els termes establerts a aquest efecte en el plec de clàusules administratives particulars.
Setena.- L'empresa adjudicatària es responsabilitza de tots els mitjans personals i materials adients, els
quals aniran a càrrec seu.
Vuitena.- L’empresa adjudicatària haurà de mantenir la confidencialitat respecte de les dades o
informacions a les que tingui accés o coneixement com a conseqüència de l’execució de l’objecte del
contracte, i que no s’hagin de fer públics, amb estricte compliment al que estableix la clàusula 23.4 del
Plec de clàusules administratives particulars.
Novena. – Els supòsits i la forma de modificació del contracte són els que s’enumeren en la clàusula 25
del Plec de clàusules administratives particulars i en l’article 205 de 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 i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, de conformitat amb
allò previst en els articles 203 a 207 de la Llei esmentada.
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Desena.– En atenció a l’article 35.1.n) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, l’empresa contractista està obligada a complir, durant tot el període d’execució del contracte, les
normes i condicions que fixi el conveni col·lectiu al qual estigui sotmesa.
Onzena.- D'acord amb la normativa vigent sobre contractes del sector públic, la garantia s’ha constituït
mitjançant un dipòsit en valors, un aval, de set-cents cinquanta euros ( 750,00€) a favor de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.
Dotzena.– Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en l’article 211 i 313
de 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 i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. També, són causes de resolució del contracte les previstes, amb
caràcter particular, en la clàusula trenta-dosena del Plec de clàusules administratives particulars.
I en prova de conformitat i perquè consti, totes dues parts signen aquest document i amb un sol efecte,
en el lloc indicat a l'encapçalament i en la data de signatura electrònica.

M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora de l’Autoritat Catalana
Protecció de Dades

Josep Ribera Serra
Administrador d’ARA VINC
GESTIÓ DOCUMENTAL SL

Gerrit Merten
Administrador d’ARA VINC
GESTIÓ DOCUMENTAL SL
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