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CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE DIFERENTS PROGRAMARIS
CORPORATIUS I DE SERVEIS DEL SEU MANTENIMENT (lot 1 - Implantació i
manteniment d’una aplicació de gestió d’eleccions i publicació de resultats)
Esparreguera, 29 de juliol de 2021.

REUNITS
D’una part, el Sr. Eduard Rivas Mateo, alcalde de l’Ajuntament d’Esparreguera, assistit pel secretari de la corporació.
D’altra part, el Sr. Miguel Ángel Gómez Martín, amb DNI ***1560**, major d’edat, amb domicili a Écija (Sevilla), Avinguda
Blas Infante, núm 8, 3ª, móds. 16-17.

ACTUEN
El Sr. Eduard Rivas Mateo, en representació de l’Ajuntament d’Esparreguera, en virtut d’allò que l’estableix l’article 21.1.b)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
El Sr. Miguel Ángel Gómez Martín, en qualitat de representant de l'empresa ASTIGITAS SLU (B90155078), societat
administradora única de SPAI INNOVA ASTÍGITAS SL (B41805557) segons escriptura pública autoritzada davant Notari D.
Francisco David Hurtado Cañas, en data 27 de desembre 2019, amb número de protocol 1226, i domicili a Écija (Sevilla),
Avinguda Blas Infante, núm 8, 3ª, móds. 16-17.

CSV: bee5e784-fe65-44aa-a6a8-3e275a3c7442
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx

El Sr. Miguel Ángel Gómez Martín, manifesta que aquests poders no han estat modificats, restringits o revocats.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats, i

MANIFESTEN
FINALITAT
Aquest contracte té per finalitat satisfer la necessitat d’adquirir les llicències i disposar del manteniment preventiu,
correctiu i evolutiu d’algunes solucions informàtiques que permeten la gestió integral dels serveis municipals o solucions
informàtiques que garanteixin una major eficiència, transparència i integració de les dades, així com facilitar la cerca
d’informació a la ciutadania amb la implantació i manteniment d’una aplicació de gestió d’eleccions i publicació de
resultats, als efectes de donar compliment al conjunt de les competències municipals descrites en l’article 25.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).

ANTECEDENTS
I.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
El 24 de març de 2021 per acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària número 0006-2021, es va aprovar
l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particular i Plec de Prescripcions Tècniques del contracte
mixt de subministrament de diferents programaris corporatius i serveis del seu manteniment, a tramitar per les normes
del procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació.
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Del resolutiu tercer del referit acord es desprenia que s’havia de procedir a la simultània convocatòria del procés de licitació
mitjançant anunci inserit en el Perfil del Contractant, per tal que les persones interessades poguessin presentar les seves
ofertes en el termini dels quinze dies naturals següents a la referida publicació.
El 12 d’abril de 2021 es publica en el Perfil del Contractant la convocatòria de la licitació d’aquest contracte.
Durant el termini de presentació d’ofertes, que va concloure el dia 27 d’abril de 2021 a les 14:00 hores, es van presentar les
següents propostes:
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PROPOSTA
1

DENOMINACIÓ SOCIAL
DRAGCLIC, SL

CIF/NIF
B-65001893

2

Enginy Digital, SL

B65780108

3

Consultoria Tècnica
Nexus Geografics, S.L.

B17525429

4

SPAI INNOVA
ASTÍGITAS S.L.

B41805557

5

EVOTIC, S.L.

B67130674

6

GWIDO RAILWAY SL

B66186693

LOT
DATA D’ENTRADA
3 ( Implantació i manteniment
21.04.2021
d’una aplicació de gestió integral
del cos de la Policia Local)
2 (Implantació i manteniment
26.04.2021
d’una aplicació de gestió de les
escoles bressol municipals)
5 (Implantació i manteniment
27.04.2021
d’un sistema d’informació
geogràfica (GIS))
1 (Implantació i manteniment
27.04.2021
d’una aplicació de gestió
d’eleccions i publicació de
resultats)
2 (Implantació i manteniment
27.04.2021
d’una aplicació de gestió de les
escoles bressol municipals)
2 (Implantació i manteniment
27.04.2021
d’una aplicació de gestió de les
escoles bressol municipals) i 4
(Implantació i manteniment
d’una aplicació de gestió integral
de l’Escola Municipal de Música i
Dansa)

HORA D’ENTRADA
17:27:15
17:04:07
11:29:21
12:29:36

12:32:59
13:00:49

II.- CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L’OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.
El dia 3 de juny de 2021 es va requerir a SPAI INNOVA ASTÍGITAS S.L. (B41805557), en qualitat de mercantil que ha subscrit
l’oferta més avantatjosa en el lot 1 (Implantació i manteniment d’una aplicació de gestió d’eleccions i publicació de
resultats), per a què, en el termini dels set dies hàbils següents a la recepció del seu requeriment, procedís a aportar la
documentació que disposa la clàusula 1.18) del plec de clàusules administratives particular i constituís la garantia
definitiva del contracte per l’import següent:


467,74€ (quatre-cents seixanta-set euros amb setanta-quatre cèntims), import corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació del Lot 1 xifrat en 9.354,72€ (nou mil tres-cents cinquanta-quatre euros amb setanta-dos cèntims),
IVA no inclòs..

Dins del termini atorgat a tal efecte la mercantil SPAI INNOVA ASTÍGITAS S.L. (B41805557), aporta la documentació
requerida.
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III.- GARANTIA DEFINITIVA
El dia 15 de juny de 2021 SPAI INNOVA ASTÍGITAS S.L. (B41805557), constitueix la garantia definitiva davant la Tresoreria
Municipal per l’import de 467,74€ (quatre-cents seixanta-set euros amb setanta-quatre cèntims) segons document expedit
pels serveis econòmics amb número d’operació comptable 320210002044.

IV.- ADJUDICACIÓ
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària número 0013-2021 celebrada en data 07/07/2021, es
va adjudicar el lot 1 del contracte mixt de subministrament de diferents programaris corporatius i serveis del seu
manteniment, corresponent a la Implantació i manteniment d’una aplicació de gestió d’eleccions i publicació de resultats
amb un pressupost base de licitació de 12.862,76 € (dotze mil vuit-cents seixanta-dos euros amb setanta-sis cèntims) IVA
inclòs, a la següent mercantil per l’import indicat corresponent a la vigència inicial del contracte i les millores que consten
en les respectives ofertes:

DENOMINACIÓ SOCIAL

CIF

IMPORT ADJUDICACIÓ IVA inclòs

SPAI INNOVA ASTÍGITAS S.L.

B41805557

11.319,21 €

I convenint a totes dues parts com a adjudicador i adjudicatari d’aquest contracte, formalitzen el present document, pel
qual

PACTEN
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Primer.- Objecte del contracte.
El Sr. Miguel Ángel Gómez Martín, en representació de SPAI INNOVA ASTÍGITAS SL (B41805557, es compromet a executar
el contracte de subministrament de diferents programaris corporatius i serveis del seu manteniment (lot 1 - Implantació i
manteniment d’una aplicació de gestió d’eleccions i publicació de resultats), d’acord amb el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, que consten en l’expedient, documents contractuals que accepta
incondicionalment i sense cap reserva i del qual en deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat.

Segon.- Preu
El preu del contracte s’estableix d’acord amb l’import indicat a continuació:


11.319,21 € (onze mil, tres-cents dinou euros amb vint-i-un cèntims) IVA inclòs

El contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació contractada d’acord amb allò previst en l’article 10 PPT.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament d’Esparreguera, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sense perjudici
que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als
efectes de comprova que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitat compreses en l’article 4 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic han de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent.
Les factures hauran d’anar a nom de l’Ajuntament d’Esparreguera i hauran de reunir les següents condicions:
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Compliment dels requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 28 de novembre, d’aprovació del Reglament
pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.



Hauran de fer referència als treballs efectivament prestats i el període de temps objecte de facturació.



Servei destinatari de les factures: Serveis d’Informàtica i Sistemes d’Informació..



En cas de no repercutir-se l’IVA, nota informativa declarant el motiu de l’exempció.

Els pagaments parcials del preu total del contracte realitzats per la Corporació no impliquen que l’administració hagi
acceptat com a correctament executades les prestacions satisfetes. La recepció definitiva dels treballs resta diferida al
moment de la liquidació del contracte amb motiu de la seva conclusió

Tercer.- Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.

Quart.- Durada del contracte
El contracte tindrà una durada inicial de quatre (4) anys, sense possibilitat de pròrroga.

Cinquè.- Termini de recepció
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No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del lliurament o la realització
de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.

Sisè.- Termini de garantia
Es fixa un termini de garantia de 3 (tres) mesos, a comptar des de la data de conformitat del lliurament del be o recepció
i/o conformitat de la prestació contractada, durant el qual el contractista haurà de respondre de la prestació executada.

Setè.- Règim jurídic
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament
d’Esparreguera publicat en el BOPB de 14 de juliol de 2014 en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la
resta de normativa legal aplicable.
És d’aplicació a aquest contracte la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades i, en especial,
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i 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
(reglament general del protecció de dades)
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Vuitè.- Jurisdicció competent
Les parts es sotmeten a la competència dels Jutjats de la Jurisdicció contenciosa administrativa de la província de
Barcelona, en les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva execució.
I, com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest document per duplicat, a la data i lloc indicats ut supra en
presència del secretari de l’ajuntament, que dóna fe de l’atorgament.
L’alcalde,
Eduard Rivas Mateo

Sr. Miguel Ángel Gómez Martín
DNI ***1560 **
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El secretari,
Francesc Fernandez Ferran

Firmado por 75415600A MIGUEL ANGEL
GOMEZ (R: B41805557) el día 04/04/2019
con un certificado emitido por AC
Representación
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