EXPOSEN
REUNITS
Cangurs de Guàrdia, S.L. amb domicili a Barcelona , carrer
Muntaner 200 , àtic 1a i amb CIF B - 66.315.854 , representada en
aquest acte per la Sra . Ana Casado Gutiérrez , amb DNI 38103639E
, que intervé en la seva qualitat d'Administrador de la companyia , en
mèrits de l'escriptura atorgada davant el Notari de l' Il·lustre Col·legi
de Barcelona , Sr. Lluís Jou i Mirabent , en data onze de juny de
2014 , amb el número de protocol mil tres-cents setanta-nou , i
degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i vigent ,
segons manifesta .
I d'una altra , En / Na ..........................................................................
( d'ara en endavant i als efectes del present contracte CANGUR )
major d'edat , domiciliada en .................... carrer ................................
, Núm ….. , proveïda de DNI ........................ , Telèfon .................... i
email .................................. , que actua en el seu propi nom i interès.
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat per contractar i obligarse en els termes que preveu el present ACORD DE
COL·LABORACIÓ , i de les seves lliures i espontànies voluntats

A. Que , als efectes del present acord , s'entén per CANGUR , el / la
professional especialitzat que es dedica a prestar serveis de cura de
nens a domicili.
B. Que , Cangurs de Guàrdia, S.L. desenvolupa la seva activitat
comercial a través de la plataforma d'Internet :
www.cangursdeguardia.com que inclou una base de dades de
cangurs , i una altra base de dades d'usuaris amb necessitat d'un
cangur per a la cura de nens, estant interessat el / la CANGUR en
què es canalitzi l'oferta dels seus serveis i les reserves mitjançant la
inclusió de les seves dades i oferta a la base de dades de cangurs
d'aquesta pàgina web.
C. Que , per tot això , tots dos intervinents , en la condició en què
actuen , han convingut en la celebració del present ACORD DE
COL·LABORACIÓ formalitzant en aquest document d'acord amb
les següents

CLÀUSULES
PRIMERA . OBJECTE
L'objecte del present contracte és la gestió , administració i inclusió
de les dades del / la CANGUR a la base de dades on - line de
cangurs inclosa a la pàgina web : www.cangursdeguardia.com per
publicitar i oferir els seus serveis de cura de nens. Acceptant
expressament el / la CANGUR en aquest acte que s’incloguin les
seves dades a la base de dades amb la finalitat que puguin ser
reservats seus serveis i garantint així mateix la veracitat i exactitud
de les dades subministrades .

SEGONA . DURADA
2.1 . El present acord tindrà una durada de SIS (6 ) mesos des de la
seva signatura, podent ser prorrogat tàcitament per períodes
successius i iguals . Arribat el venciment o qualsevol de les seves
pròrrogues , qualsevol de les parts podrà resoldre prèvia
comunicació escrita a l'altra part , amb 30 dies d'antelació . al
venciment de qualsevol de les seves pròrrogues .
2.2 . En cas de rescissió del present acord , Cangurs de Guàrdia, S.L.
exclourà de la base de dades al CANGUR en un termini màxim de
10 dies .
TERCERA . OBLIGACIONS DE L' CANGUR
3.1 . El / la CANGUR accepta les condicions d'ús de la pàgina web :
www.cangursdeguardia.com i les seves posteriors modificacions , la
inobservança de les mateixes determinarà la rescissió del present
contracte i exclusió de la base de dades del web , i que s'incorporen a
aquest contracte com a annex I.
3.2 El / la CANGUR accepta el Protocol d'Actuació en la prestació
del Servei " facilitat per l'empresa, la inobservança del qual
determinarà la rescissió del present contracte i exclusió de la base de
dades del web , i que s'incorpora a aquest contracte com Annex II.
3.3 El / la CANGUR accepta que la primera i totes les futures
reserves amb un client seran realitzades a través del web o l'aplicació
de mòbil corresponent , comprometent-se a prestar els serveis oferts.
3.4 La responsabilitat de la cura dels menors d'edat és del CANGUR
, el qual, és en última instància el que li ofereix el servei de cura dels
mateixos a l'usuari .

En aquest sentit , Cangurs de Guàrdia, S.L. queda exclòs de
qualsevol responsabilitat derivada de la prestació del servei de
CANGUR que formuli l'usuari.
3.5 . Així mateix, el CANGUR accepta de forma voluntària la
prestació del servei de cura de nens a domicili , i els riscos derivats
de la mateixa ( malaltia , contagi..), de manera que exonera
expressament a Cangursdeguradia , SL de tota responsabilitat que
pugui derivar-se de la mateixa , fins i tot en el supòsit d'estar
embarassada .
3.6 El CANGUR es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc
web o l'aplicació de mòbil corresponent , això de conformitat amb la
legislació aplicable , la moral i bons costums generalment acceptats i
l' ordre públic . El CANGUR haurà d'abstenir de (i ) fer un ús no
autoritzat o fraudulent del lloc web o de l'aplicació de mòbil
corresponent ; ( ii ) accedir o intentar accedir a recursos restringits
del Lloc Web o de l'aplicació de mòbil corresponent ; ( iii ) utilitzar
el Lloc Web o l'aplicació de mòbil corresponent amb fins o efectes
il·lícits , il·legals, contraris al que estableixen les condicions d'ús i
Protocol d'Actuació de Cangurs , a la bona fe ia l'ordre públic , lesius
dels drets i interessos de tercers , o que de qualsevol forma puguin
danyar , inutilitzar o sobrecarregar o impedir la normal utilització o
gaudi del Lloc Web ; ( iv ) provocar danys en el Lloc Web o en
l'aplicació de mòbil corresponent o en els sistemes dels seus
proveïdors o de tercers ; ( v ) introduir o difondre virus informàtics o
qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de
provocar danys en els sistemes de www.cangursdeguardia.com , dels
seus proveïdors o de tercers , o en l'aplicació de mòbil corresponent (
vi) intentar accedir , utilitzar i / o manipular les dades de
www.cangursdeguardia.com, tercers proveïdors i altres usuaris ; ( vii
) reproduir o copiar, distribuir , permetre l'accés del públic a través
de qualsevol modalitat de comunicació pública , transformar o
modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del

titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès ;
( viii ) obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o
procediments diferents dels que , segons els casos , s'hagin posat a la
seva disposició a aquest efecte .
QUARTA . OBLIGACIONS CANGURS DE GUÀRDIA S.L .
4.1 Una veure registrat el CANGUR a la base de dades , se li
indicarà quines dades seran públics a la resta d'usuaris de la web i
quins no . Únicament es facilitaran la resta de dades en el cas que hi
hagi reserva d'un servei , en aquest cas es creuaran , privadament ,
les dades personals de Cuidador i Usuari , que siguin necessaris per
a la correcta prestació del servei, de conformitat amb l'article 12 de
la LLEI ORGÀNICA 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, no tendeixo aquest accés la
consideració de comunicació de dades .
4.2 Cangurs de Guàrdia, S.L. s'encarrega de canalitzar les demandes
dels USUARIS , distribuir i assignar-les als CANGURS disponibles
a cada zona , tot això de forma objectiva . Serà el CANGUR
l'encarregat de fixar la durada dels serveis i tarifes dins dels
paràmetres establerts en el referit Protocol d'actuació del Cangur per
a la correcta pràctica del servei " permesos per Cangurs de Guàrdia,
S.L. Obligant-se la CANGUR a desplaçar-se en un termini no
superior a 35 minuts al lloc de prestació del servei.
CINQUENA . CONDICIONS ECONÒMIQUES
La contraprestació pels serveis prestats pel CANGUR a l'USUARI
serà satisfeta per l'USUARI , en el lloc de prestació del servei de
cangur , un cop finalitzat aquest, i en metàl·lic, havent d'ajustar el
preu convingut als paràmetres fixats per Cangurs de Guàrdia, S.L. en
el Protocol d'actuació del Cangur per a la correcta pràctica del
servei.

Cangurs de Guàrdia, S.L. no es fa responsable en cap cas , de
l'incompliment total o parcial de les condicions econòmiques per
part de l'USUARI .
SISENA . LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
6.1 El CANGUR eximeix de qualsevol responsabilitat i mantindrà
indemne davant de qualsevol reclamació a Cangurs de Guàrdia, S.L.
seus directors , socis , o empleats , derivades del ( i) incompliment
per part del CANGUR de qualsevol disposició continguda en les
present acord , en les condicions d'ús o Protocol d'Actuació , o de
qualsevol llei o regulació aplicable, ( ii ) incompliment o violació
dels drets de tercers , o comissió de qualsevol acte il·lícit, i
(iii)qualsevol reclamació derivada de la prestació dels Serveis.
6.2 Cangurs de Guàrdia, S.L. actua únicament en qualitat
d'intermediari en nom propi entre el CANGUR i els Usuaris / Clients
. El CANGUR reconeix i accepta que qualsevol risc que pugui sorgir
de la prestació del servei serà assumit íntegrament pel CANGUR i ,
si escau , dirimit amb l'Usuari / Client. Així mateix, el CANGUR
mantindrà indemne a Cangurs de Guàrdia, S.L. davant de qualsevol
reclamació motivada pel comportament del CANGUR durant la
prestació del servei sense que Cangurs de Guàrdia, S.L. pot ser
tinguda per responsable dels danys o responsabilitats ocasionats pel
Servei prestat pel CANGUR .
6.3 El CANGUR reconeix i accepta que el servei d'intermediació
proporcionat per Cangurs de Guàrdia, S.L. pot estar subjecte a
limitacions , retards i altres contratemps inherents a l'ús d'Internet i
de les comunicacions electròniques . Cangurs de Guàrdia, S.L. no es
fa responsable dels retards , errors de comunicació o qualsevol altre
dany que pugui resultar d'aquests contratemps .

SETENA . PROTECCIÓ DE DADES
Cangurs de Guàrdia, S.L. informa que les dades personals del
CANGUR seran incloses en un fitxer de la seva titularitat i que els
mateixos seran processats amb la finalitat de gestionar i executar el
present acord . El CANGUR té dret a exercitar els seus drets d'accés,
cancel·lació , oposició i rectificació mitjançant l'enviament d'un
correu electrònic a l' adreça indicada a l'encapçalament.
Així mateix , Cangurs de Guàrdia, S.L. podrà comunicar les dades
del CANGUR als Clients / USUARIS .
VUITENA . CONFIDENCIALITAT
Tota informació o documentació que qualsevol de les parts aportació
, lliuri o exhibeixi a l'altra en execució del present contracte es
considerarà confidencial i d'exclusiva propietat de qui l'aporta ,
lliurament o exhibeix i no podrà comunicar a tercers sense el
consentiment previ i per escrit . A aquests efectes, les parts
s'obliguen a tractar com a confidencial :
( i) els termes i condicions del present acord, així com els del
Protocol d'actuació del Cangur per a la correcta pràctica del servei ;
( ii ) tota informació a la qual tinguin accés en virtut d'aquest
contracte ja sigui d'índole tecnològica, comercial o financera ; i molt
especialment les dades personals dels usuaris , familiars i resta de
persones , als quals presti els serveis o tingui accés i / o relació amb
ocasió de la prestació del servei .
( iii ) qualsevol altres informacions que una de les parts identifiqui
com de caràcter confidencial a l'altra .

possibilitat de reclamació, quan es doni alguna de les circumstàncies
següents :
• Incompliment de les condicions estipulades en aquest acord per
part del CANGUR , actuació negligent o inadequada , o qualsevol
altra causa que Cangurs de Guàrdia, S.L. consideri inadequada o
danyosa per a la seva imatge , prestigi o negoci .
• Utilització de tècniques no autoritzades , o en les que l'emissor no
quedi clarament definit o s'indueixi a engany a l'usuari . Així com en
la falta de veracitat , exactitud i actualització de les dades
facilitades .
* Incompliment , total o parcial, del Protocol d'Actuació . Protocol
d'actuació del Cangur per a la correcta pràctica del servei "
• La decisió unilateral raonable de Cangurs de Guàrdia, S.L. de
canviar la seva estratègia comercial .
DESENA. NATURALESA DEL PRESENT CONTRACTE I
INDEPENDÈNCIA
El present acord té caràcter mercantil , i es regirà en el no
expressament pactat en el mateix per les disposicions contingudes en
el Codi de Comerç , lleis especials , usos mercantils i , si no, pel
Codi Civil .
Les parts manifesten expressament la seva condició de contractistes
independents . Cap de les clàusules del present Acord serà
considerada com a constitutiva de relació laboral , agència, empresa
conjunta, associació o qualsevol altre tipus de relació entre les parts
fora de les que aquí s'han recollit .
El CANGUR és econòmicament independent , de manera que no pot
ser considerat , ni de fet ni de dret , empleat de Cangurs de Guàrdia,
S.L.

NOVENA . REVOCACIÓ DE LA CONDICIÓ DE CANGUR

DÉCIMOPRIMERA. JURISDICCIÓ I ARBITRATGE

9.1 . Cangurs de Guàrdia, S.L. podrà revocar la condició de
CANGUR i excloure'l de la base de dades de manera unilateral sense

Per a la resolució dels litigis , discrepàncies , controvèrsies ,
qüestions o reclamacions resultants de la interpretació , execució ,

incompliment , resolució o nul·litat del present Acord o relacionats
amb ell , directament o indirectament , les parts se sotmeten , amb
renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls , als Jutjats i
Tribunals de Barcelona .
No obstant això , ambdues parts faran tot el raonablement necessari
per tractar de solucionar els conflictes de forma amistosa .
DOTZENA . CESSIÓ I COMUNICACIONS
Cangurs de Guàrdia, S.L. i Ana Casado en particular es reserva el
dret a la cessió del present contracte a favor d'una societat , persona
jurídica , a constituir , en la qual ostentarà la majoria del capital
social .
Qualsevol comunicació relacionada amb el compliment del present
contracte o la seva modificació , s'ha de fer per escrit , a través dels
respectius correus electrònics que consten en l'encapçalament , amb
justificant de recepció .
I trobant-se ambdues parts d'acord , el signen per duplicat exemplar
encara que a un sol efecte en el lloc i data dalt indicats .

Ana Casado Gutiérrez
Cangurs de Guàrdia, S.L.

El Cangur

Firmat.

Firmat.

