CONTRACTE
PARTS
INTERVINENTS
D’una banda, Jordi Camps Vicente, amb DNI núm. 45825210X, president
delegat de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), organisme autònom
de la Diputació de Girona, amb CIF P1700053J.
I de l’altra, Albert Serra Mingorance, amb DNI núm. 43627935V i amb
domicili professional al carrer Sancho de Ávila, 110-130 de Barcelona.
Dona fe d’aquest contracte el 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.
Albert Serra Mingorance, en nom i representació de l’empresa T-Systems
ITC Iberia SAU, amb NIF A81608077, domiciliada al carrer Sancho de Ávila, 110130, de Barcelona, manifesta que no està incursa en cap de les causes
d’incompatibilitat i d’incapacitat que determinen les disposicions vigents en aquesta
matèria.
Prèvia manifestació expressa d’Albert Serra Mingorance de la subsistència al seu
favor de les facultats de representació i capacitat per a obligar-se en nom de
l’empresa T-Systems ITC Iberia SAU, 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 manteniment del programari GT-WIN
per als exercicis 2019 i 2020, per la qual cosa,
FAN CONSTAR
I. ANTECEDENTS
Primer. Mitjançant resolució de presidència de data 22 d’octubre de 2018 es va
aprovar l’inici de la tramitació de l’expedient de contractació, i mitjançant resolució
de presidència de data 7 de novembre de 2018 van aprovar-se els plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques de la licitació per a la
contractació del Servei de manteniment del programari GT-WIN per als
exercicis 2019 i 2020, al mateix temps que s’autoritzava una despesa de
246.840,00 € (IVA inclòs), i es convocava la corresponent licitació mitjançant
procediment negociat sense publicitat.

Segon. En data 19 de novembre de 2018, l’empresa T-Systems ITC Iberia SAU
va presentar la seva proposta al registre general d’entrada de l’organisme (RE
2018020114) i, després de la negociació, en data 21 de novembre (RE
2018020303) va presentar oferta definitiva.
Tercer. El president delegat de XALOC, mitjançant resolució de data 27 de
novembre de 2018, va aprovar l’oferta presentada per l’empresa T-Systems ITC
Iberia SAU i va requerir aquesta empresa perquè presentés la documentació
prevista a la clàusula 20a del plec de clàusules administratives particulars i
acredités haver constituït la garantia definitiva.
Quart. En data 13 de desembre de 2018 l’empresa T-Systems ITC Iberia SAU ha
presentat (amb registre d’entrada 2018023010) la documentació requerida i ha
constituït la garantia definitiva mitjançant aval núm. 0049-1884-85-2110004453.
Cinquè. El president delegat de la Xarxa Local de Municipis ha adjudicat el
contracte mitjançant resolució de 14 de desembre de 2018, segons es transcriu a
continuació:
“PRIMER. ADJUDICAR a T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU, amb CIF A81608077, el contracte del
Servei de manteniment del programari de gestió tributària i recaptació GT-WIN per als
exercicis 2019 i 2020 d’acord amb el contingut del plec de clàusules administratives
particulars, del plec de prescripcions tècniques i les condicions de la seva oferta:
_Preu del manteniment: 203.700,00 euros, més 42.777,00 euros en concepte d’IVA,
totalitzant 246.477,00 euros.
_Bossa d’hores anuals de desenvolupament específics de 75 hores.
SEGON. DISPOSAR a nivell pressupostari una despesa màxima de 246.477,00 euros (IVA
inclòs), disposició sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de l’organisme corresponent a l’exercici 2019 i les corresponents
plurianualitats que per a cada exercici autoritzin els pressupostos respectius, que es faran
efectives amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
EXERCICI

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

2019

20 9200 21900
Reparació i manteniment programari
20 9200 21900
Reparació i manteniment programari
Total:

2020

BASE
IMPOSABLE

IVA
(21%)

TOTAL
(amb IVA)

101.850,00 €

21.388,50 €

123.238,50 €

101.850,00 €
203.700,00 €

21.388,50 €
42.777,00 €

123.238,50 €
246.477,00 €

TERCER. REQUERIR T-Systems ITC Iberia SAU perquè en el termini màxim de 5 dies, a
comptar des de la finalització del termini de 15 dies atorgat per interposar recurs especial en
matèria de contractació davant Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, comparegui a
XALOC per formalitzar el corresponent contracte administratiu.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a T-Systems ITC Iberia SAU i COMUNICAR-LA A la
Intervenció i a Tresoreria.
CINQUÈ. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al perfil del contractant.”

II. DESPLEGAMENT
Que sobre els antecedents i bases precedents, les parts procedeixen a formalitzar el
contracte per a la prestació del Servei de manteniment del programari GTWIN per als exercicis 2019 i 2020, en base als següents:

PACTES
Primer. L’empresa T-Systems ITC Iberia SAU es compromet a prestar el Servei
de manteniment del programari GT-WIN per als exercicis 2019 i 2020, amb
estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
condicions tècniques particulars, i d’acord amb les condicions de la seva oferta final,
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 total de 203.700,00 euros, més
42.777,00 euros, totalitzant un preu de 246.477,00 euros, i amb un total de 75
hores anuals de desenvolupament específic. El preu del contracte serà abonat per
XALOC contra la presentació de les factures, corresponents al serveis prestats,
emeses per T-Systems ITC Iberia SAU 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 coincidirà amb els exercicis 2019 i 2020.
Quart. El termini de garantia del contracte serà igual al de la vigència d’aquest
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 en el lloc i la data que s’assenyala.
A Girona, en la data que consta a la signatura electrònica.
L’ADJUDICATARI

EL PRESIDENT DELEGAT

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

