CONTRACTE
PARTS
INTERVINENTS
D’una banda, Jordi Camps Vicente, amb DNI núm. 45.825.210-X,
president delegat de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC),
organisme autònom de la Diputació de Girona, amb CIF P1700053J.
I de l’altra, Luis Fernández Hernando, amb DNI núm. 13.159.013-T i
M. Jesús Paniagua González, amb DNI núm. 36.087.182-K, amb domicili
professional a l’Avenida de Bruselas, número 35, d’Alcobendas.
Dóna fe d’aquest contracte Jordi Batllori Nouvilas, secretari general de la
Diputació de Girona.
ACTUEN
Jordi Camps Vicente, com a president delegat de l’organisme autònom
Xarxa Local de Municipis Gironins i en representació legal d’aquest, d’acord
amb les atribucions que li confereix l’article 14 dels Estatuts de XALOC, les
quals li han estat delegades per resolució de presidència de data 21 d’agost
de 2018.
Luis Fernández Hernando i M. Jesús Paniagua González, en nom i
representació de l’empresa Indra Soluciones Tecnologías de la
Información SLU, amb NIF B88018098, domiciliada a la localitat
d’Alcobendas, a l’avinguda de Bruselas, número 35, manifesten que no
estan incursos en cap de les causes d’incompatibilitat i d’incapacitat que
determinen les disposicions vigents en aquesta matèria.
Prèvia manifestació expressa de Luis Fernández Hernando i de M. Jesús
Paniagua González de la subsistència al seu favor de les facultats de
representació i capacitat per a obligar-se en nom de l’empresa Indra
Soluciones Tecnologías de la Información SLU, necessàries per a
l’atorgament d’aquest document, els compareixents es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i
manifesten la seva voluntat de formalitzar el contracte del Servei de
suport i manteniment de la plataforma de comunicacions Editran, per
la qual cosa,
FAN CONSTAR
I. ANTECEDENTS
Primer. Mitjançant resolució de presidència de data 12 de juliol de 2018 es
van aprovar l’expedient i els plecs de clàusules administratives de la licitació
per a la contractació del Servei de suport i manteniment de la

plataforma de comunicacions Editran, al mateix temps que s’autoritzava
una despesa de 7.174,09 euros (IVA inclòs), i es convocava la corresponent
licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Segon. En data 26 de juliol de 2018 Indra Sistemas SA va presentar la
seva proposta al registre general d’entrada de l’organisme (RE
2018012776), i, una vegada finalitzada la negociació, va presentar la seva
proposta definitiva en data 6 d’agost de 2018.
Tercer. El president delegat de XALOC ha resolt, en data 23 d’agost de
2018, aprovar l’oferta presentada per Indra Sistemas SA, i requerir-la
perquè presenti la documentació prevista a la clàusula 20a del plec de
clàusules administratives particulars i acrediti haver constituït la garantia
definitiva.
Quart. En data 31 d’agost de 2018 l’empresa Indra Sistemas SA ha
presentat (registre d’entrada 2018015055) la documentació requerida i
constituït la garantia definitiva per import de 243,31 euros mitjançant
pòlissa d’assegurança de caució.
Cinquè. El president delegat de XALOC ha adjudicat el contracte mitjançant
resolució de 17 de setembre de 2018, segons es transcriu a continuació:
“PRIMER.- ADJUDICAR a Indra Sistemas SA, amb CIF A28599033, el contracte del
Servei de suport i manteniment del programari de comunicacions Editran d’acord
amb el contingut del plec de clàusules administratives particulars, del plec de
prescripcions tècniques, les condicions de la seva oferta i els preus proposats:
_Preu anual de manteniment del servei:
Preu
4.866,20€

IVA
1.021,90€

Total
5.888,10€

SEGON.- DISPOSAR una despesa de 5.888,10 euros (IVA inclòs) i les corresponents
plurianualitats subordinades a l’existència de crèdit que per a cada exercici
autoritzin els pressupostos respectius, que es faran efectives amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2018
2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
20 9200 21900
Reparació i manteniment programari
20 9200 21900
Reparació i manteniment programari

BASE
IMPOSABLE

IVA
(21%)

TOTAL
(amb IVA)

1.419,37 €

298,07 €

1.717,44 €

3.446,83 €
4.866,20 €

723,83 €
1.021,90 €

4.170,66 €
5.888,10 €

TERCER – REAJUSTAR la imputació pressupostària de la despesa autoritzada en la
licitació segons deriva de l’adjudicació, d’acord amb el següent detall, tot
autoritzant i cancel·lant les corresponent despeses:
Anualitat

2018
2019

Document
comptable
920180003160
920189000031

Import
autoritzat
licitació
3.587,04 €
3.587,04 €

Alta

Baixa

Total
autoritzat

0,00€
583,62€

1.869,60€
0,00€

1.717,44€
4.170,66€

4.866,20 €

583,62€

1.869,60 €

5.888,10 €

QUART.- REQUERIR Indra Sistemas SA perquè en el termini de de 15 dies hàbils,
comptador a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, concorri a
formalitzar el contracte administratiu corresponent.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a Indra Sistemas SA.
SISÈ.- COMUNICAR la present resolució a l’Àrea de Serveis i Sistemes Informàtics,
a la Intervenció i a Tresoreria.
SETÈ.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte al perfil del contractant.”

Sisè. Per resolució del president delegat de XALOC de data 23 d’octubre de
2018, l’organisme es dóna per assabentat de l’operació societària de
segregació, fusió per absorció i escissió per la qual Indra Soluciones
Tecnologías de la Informacion SLU amb CIF B88018098 se subroga en els
drets i obligacions d’Indra Sistemas SA en el contracte pel Servei de
manteniment de la plataforma de comunicacions Editran i, per tant,
se subroga com a adjudicatària del contracte.
II. DESPLEGAMENT
Que sobre els antecedents i bases precedents, les parts procedeixen a
formalitzar el contracte per a la prestació del Servei de suport i
manteniment de la plataforma de comunicacions Editran, en base als
següents:
PACTES
Primer. L’empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información
SLU, es compromet a prestar el Servei de suport i manteniment de la
plataforma de comunicacions Editran, amb estricta subjecció al plec de
clàusules administratives particulars, i al plec de condicions tècniques
particulars que el regeixen, així com a l’oferta presentada, documents
contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva i que ratifica
amb la signatura del present document.
Segon. El contracte s’adjudica per un preu de 4.866,20 euros, més
1.021,90 euros en concepte d’IVA, totalitzant un preu de 5.888,10
euros.
El preu del contracte serà abonat per XALOC contra la presentació de la
factures corresponents als serveis prestats, emeses per Indra Soluciones
Tecnologías de la Información SLU a trimestre vençut, i validades
prèviament pel director de l'Àrea de Serveis Informàtics i Sistemes com a
responsable del contracte, conforme s’han realitzat pel contractista les
prestacions que constitueixen l’objecte del contracte i que formen part de la
seva proposta.
Tercer. La durada d’aquest contracte és de dotze mesos i iniciarà la seva
vigència l’endemà de la seva signatura.
Quart. El termini de garantia serà igual al de la vigència del contracte.
Cinquè. Amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, serà
d’aplicació el procés administratiu i la jurisdicció contenciosa administrativa,
sotmetent-se les parts als tribunals que fossin competents per conèixer les
qüestions que se suscitin.

Llegit aquest document, en prova i testimoni de la seva conformitat, les
persones que l’atorguen signen aquest contracte al lloc i data que
s’assenyala.
A Girona, en la data que consta a la signatura electrònica.
L’ADJUDICATARI
El representant d’Indra
Soluciones Tecnologías de la
Información SLU

EL PRESIDENT DELEGAT

L’ADJUDICATARI
La representant d’Indra
Soluciones Tecnologías de la
Información SLU

N'he pres raó,
EL SECRETARI GENERAL
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

