CONTRACTE DE SERVEIS ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT I
LABORATORIOS FREELAB, S.L. PER CONTRACTAR EL SERVEI CONSISTENT
EN L'EXECUCIÓ DEL PLA D’ANALÍTIQUES DELS ALBERGS GESTIONATS PER
L'AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT PELS ANYS 2019 A 2023.

Barcelona, a la data que consta a la signatura digital,

REUNITS

D’una part, el senyor Cesc Poch i Ros, 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, d’acord amb el seu nomenament mitjançant Acord Gov/10/2016, de 2 de
febrer (DOGC núm. 7052, de 4.02.2016).
I de l’altra, el José Ramón García Couso amb NIF número 38108909W, en
representació de l’empresa freeLAB, S.L. amb CIF número B-64521370, domiciliada al
Prat de Llobregat (08820) al carrer Lo Gaiter del Llobregat 2-10 baixos (en endavant
l’adjudicatari).
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.- Laboratorios FreeLAB, S.L. és una Societat Limitada que té per objecte, entre
d’altres, el laboratori d’anàlisis ambientals, aigües, aliments i veterinària.
III.- En data 23 d’octubre de 2018, l’Àrea de Gestió Tècnica informa sobre la necessitat
d’iniciar un expedient de contractació pel servei de realització d’analítiques als albergs
gestionats per l’ACJ i que en data 7 de novembre de 2018 s’incoa l’expedient per a la
tramitació d’aquesta contractació.
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IV.- En data 8 de març de 2019, prèvia obertura, valoració de les ofertes presentades i
requeriment perquè presenti la documentació necessària per formalitzar el contracte,
s’acorda l’adjudicació del servei de l’expedient a Laboratorios FreeLAB, S.L.
En conseqüència i d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, ambdues parts acorden signar el present contracte, que
queda subjecte als següents,
PACTES
PRIMER.- El present contracte té per objecte el servei consistent en l'execució del pla
d’analítiques dels albergs gestionats per l'Agència Catalana de la Joventut pels anys
2019 a 2023.
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
contracte per un import total màxim de per un import de SETANTA-CINC MIL SET
CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (75.749,40 €), IVA no
inclòs.
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L’import serà abonat per l’ACJ en la forma establerta en els plecs de clàusules que
regeixen aquesta contractació i segons la legislació vigent.
L’adjudicatari s’obliga igualment complir la resta d’obligacions assumides per ell, tant
les especificades als plecs que regeixen aquesta contractació com les contemplades a
les ofertes tècnica i econòmica presentades, que passen a formar part d’aquest
contracte.
QUART.- El termini de vigència del contracte des de la data de signatura del contracte
fins el 31 de desembre de 2023.
CINQUÈ.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del servei
contractat, s’ha constituït una garantia definitiva per import de 3.787,50 euros
mitjançant la retenció en el preu.
La garantia definitiva serà retornada de conformitat amb el que preveu la legalitat
vigent.
SISÈ.- 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.
SETÈ.- Per part de l’ACJ, el Director de l’Àrea de Sistemes d’informació i les persones
responsables d’aquella àrea podran inspeccionar i comprovar la realització correcta
del servei.
VUITÈ.- 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.
NOVÈ.- 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 comprometen 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 i, en especial, a allò que disposa l’Annex
sobre protecció de dades personals a aquest contracte.
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En el supòsit que el contracte tingui per objecte la prestació directa al ciutadà
l’empresa es compromet a facilitar a l’òrgan de contractació la informació que sigui
necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, a l’efecte de
fer-la pública, d’acord amb els criteris corporatius que s’adoptin o, en el seu cas,
d’acord amb el desenvolupament reglamentari corresponent i a publicar-la en la seva
adreça de web corporativa i a mantenir-la actualitzada.
DESÈ.- 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.
ONZÈ.- 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.

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

Cesc Poch i Ros
Agència Catalana de la Joventut

José Ramón García Couso
Laboratorios FreeLAB, S.L.
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ANNEX 1 – DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LOPD
EN LA PRESTACIÓ SENSE ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’execució de l’objecte del contracte no implica el tractament de dades personals. No
obstant això, en cas que el personal de l’empresa contractista accedeixi a dades
personals incidentalment, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (en endavant LOPDGDD), així com en el Reglament (UE) 2016/679,
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, d’ara endavant RGPD, i
en qualsevol altra norma vigent o que en el futur pugui promulgar-se sobre aquesta
matèria.
L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de
forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte
que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal
tractades per l’Administració contractant, la qual haurà d’anotar-ho al Registre
d’incidències.
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que
l’empresa contractista sigui considerada responsable del tractament, als efectes
d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció
de dades.
L’empresa contractista manifesta que el Departament l’ha informat sobre la prohibició
expressa d’accedir, visualitzar, copiar, gravar, alterar, comunicar i/o fer qualsevol acte
que posi en perill o vulneri la confidencialitat i seguretat del conjunt d’informació i
dades de caràcter personal de les que és responsable el Departament, a les quals
l’empresa contractista hagués accedit de forma involuntària o accidental amb motiu de
l’execució del contracte formalitzat entre ambdues parts, l’objecte del qual és la
realització de les obres corresponents a la renovació parcial de la fusteria exterior i
supressió de barreres arquitectòniques a bany de dia a l’alberg Mare de Déu de les
Neus, situat a La molina (Alp).
Aquesta prohibició és extensible a la totalitat de la informació i de les dades de
caràcter personal responsabilitat del Departament, amb independència del tipus de
canal o suport amb què siguin tractades, essent responsable l’empresa contractista de
l’incompliment de tal prohibició per part dels seus treballadors. El deure de secret i
confidencialitat subsistirà amb posterioritat a l’extinció del contracte.
L’empresa contractista ha de fer signar a cada treballador el document d’acceptació
d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei, amb independència
de si accedeix o no a dades de caràcter personal (annex 4). Aquest document restarà
en poder del proveïdor.

............., a .........de ......... de 20...

Signat..............
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