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CONTRACTE ADMINISTRATIU
A Premià de Dalt, a la data que figura al marge del document, davant meu, GEMMA
ÁVAREZ MARTÍNEZ, Secretària accidental de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
COMPAREIXEN:
D’una part, l’Il·lm. SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA, de qui ometo el detall de les
circumstàncies personals perquè compareix com a Alcalde accidental t de l’Ajuntament
de Premià de Dalt i en el seu nom i representació.
I, d’altra part, el SR. JUAN MIGUEL AGUILAR MARTÍN, amb DNI 75415723B, en
representació de l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, amb CIF número
B41632332, domiciliada a l’Avenida Blas Infante 6, 2° Planta, 41400-Écija (Sevilla),
telèfon: 626122540 i correu electrònic notifica@berger-levrault.com.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Considero els compareixents amb la capacitat legal necessària i suficient per a
contractar en les respectives qualitats en què actuen i de comú acord.
MANIFESTEN:
1. Que la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2021, va aprovar l’inici del
procediment de contractació del servei de manteniment de l’aplicació
informàtica SIGEP, de gestió de les nòmines de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
mitjançant un procediment negociat sense publicitat amb un únic licitador per
raons tècniques i de protecció de drets exclusius.
“S’adjunta com annex núm. 1 els Plecs de Clàusules Tècniques (PPT).”
“S’adjunta com annex núm. 2 els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
(PCAPs).”
“S’adjunta com annex núm. 3 el certificat de l’acord esmentat”.
2. Que l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, en data 14 de juliol de
2021, amb RGE E2021009497, dins del termini conferit, va presentar l’oferta i la
documentació necessària per a formalitzar el present contracte.
3. Que la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2021, va adjudicar
definitivament a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, el
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contracte del servei de manteniment de l’aplicació informàtica SIGEP, de gestió
de les nòmines de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
“S’adjunta com annex núm. 4 el certificat de l’acord esmentat”.
El que s’ha transcrit i relacionat concorda amb els seus originals i amb l’expedient
corresponent al qual em remeto.
En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents amb els seus respectius drets i
representacions

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

P A C T E N:
1.

Que l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, adjudicatària del
present contracte, executarà el servei de manteniment de l’aplicació
informàtica SIGEP, de gestió de les nòmines de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han regit aquesta contractació.

2.

L’adjudicatari aplicarà l’oferta econòmica presentada per un import de 7.470,54
€ (IVA inclòs), per un període de 2 anys.
“S’adjunta com annex núm. 5 una còpia de la proposició econòmica
presentada”.

3.

El contracte tindrà un termini d’execució màxim de 2 anys a comptar des de la
data de formalització del contracte.

4.

El contracte podrà ser prorrogable per un termini de 2 anys més, any per any,
sense que la seva totalitat pugui excedir els 4 anys de contracte.

5.

Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte
seran resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva
resolució posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats davant la
jurisdicció contenciós administrativa.

Així ho atorguen, fetes les advertències legals, en especial les que es refereixen al
compliment del que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.
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I llegit el present contracte, que s’estén per duplicat, els atorgants el ratifiquen i el
signen.
Del fet que els compareixents coneixen aquest contracte; del caràcter amb què obren i
de tot el contingut d’aquest contracte, en dona fe la Secretària accidental de
l’Ajuntament de Premià de Dalt.
L’ALCALDE ACCIDENTAL,

EL CONTRACTISTA,

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,
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