CONTRACTACIÓ
EXP. NÚM. CSUB 10/2019

R E U N I T S:
D'una part,
L’Il·lma. Sra. Estefania Torrente Guerrero que actua en nom i representació del Consell
Comarcal del Bages, en la seva qualitat de presidenta, assistida per la secretària del
Consell Comarcal que dóna fe.

I de l'altra,
La Sra. Anna Comellas Sierra que obra en nom i representació legítima de l’empresa
GEOSILVA PROJECTES, SL, amb CIF B-25590084, domiciliada a Olius, carrer del Timó
núm. 19, per poders que es troben a l’expedient.

M A N I F E S T E N:

I.- Que per Decret de Presidència núm. 547/19, de 23 de setembre, es va aprovar
l’expedient de contractació, per procediment obert, per l’adjudicació del contracte de
subministrament per a l’execució del Pla de senyalització 2019 del Geoparc de la
Catalunya Central, que s’inscriu en el marc del projecte “El geoturisme com a eix
vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 20142020 eix 6”.
II.- Que per aquesta resolució de presidència es va convocar el procediment obert que
es va anunciar en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Bages
(www.ccbages.cat).
III.- Que el dia 9 d’octubre de 2019 va finalitzar el termini per a la presentació de
proposicions.
IV.- Que en data 14 d’octubre de 2019 es va realitzar l’acta d’obertura de pliques (sobre
únic) en la que la Mesa de contractació va acordar el següent:
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V.- Que per Decret de Presidència núm. 604/19 de 23 d’octubre es va realitzar el
requeriment a GEOSILVA PROJECTES, SL, per a la presentació de la documentació
acreditativa, i aquest ha estat acomplert en tots els seus extrems, d’acord amb la
documentació que figura en l’expedient administratiu.
VI.- Que per Decret de Presidència núm. 616/19 de 29 d’octubre, s’ha adjudicat el
contracte de subministrament per l’execució del Pla de senyalització 2019 del Geoparc
de la Catalunya Central, que s’inscriu en el marc del projecte “El geoturisme com a eix
vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 20142020 eix 6”, a GEOSILVA PROJECTES, SL (CIF B-25590084, carrer del Timó núm. 19,
Olius) per un preu de 36.836,39 € i l’IVA de 7.735,64 €, de conformitat amb l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i subjecte a diversos
criteris d’adjudicació, aprovat per Decret de Presidència núm. 547/19, de 23 de setembre i
amb el fet que és l’empresa que ha presentat la millor oferta.
VII.- Que GEOSILVA PROJECTES, SL ha presentat la garantia definitiva mitjançant
efectiu.
VIII.- Que el 50% de l’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i
ocupació.
IX.- Que en compliment del que disposa l’article 153.6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per 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 (en endavant LCSP), no es pot procedir a
l’execució del contracte amb caràcter previ a la seva formalització.
I, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat i donant compliment al mandat legal
de formalització dels contractes administratius, atorguen les següents

C L À U S U L E S:

PRIMERA.- El Consell Comarcal del Bages adjudica el contracte de subministrament per
l’execució del Pla de senyalització 2019 del Geoparc de la Catalunya Central, que
s’inscriu en el marc del projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la
dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020 eix 6”, a
GEOSILVA PROJECTES, SL, per un import de 36.836,39 € i l’IVA de 7.735,64 €.
SEGONA.- L’empresa GEOSILVA PROJECTES, SL, accepta l’adjudicació i s’obliga a la
prestació del servei, durant tot el període contractual, amb estricte subjecció al Plec de
Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i al Pla de
senyalització 2019 del Geoparc de la Catalunya Central que regulen el contracte,
incorporats com annexes núm. 1, núm. 2, i núm. 3, a la signatura d’aquest contracte.
TERCERA.- L’empresa GEOSILVA PROJECTES, SL declara que donarà compliment a
les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2
del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris
en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.
QUARTA.- El present contracte s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari que assumeix
totes les responsabilitats civils, fiscals i laborals que es derivin de la prestació del
subministrament i del compliment o incompliment del règim d'obligacions del contracte.
Llegit el present contracte, que s'estén per duplicat, a un sol efecte, els atorgants el
ratifiquen i signen, juntament amb la secretària del Consell Comarcal, que dóna fe de
l'atorgament.

La Presidenta
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La Contractista
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Dono fe,
La Secretària acctal.
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