Exp.: SE 12/19

CONTRACTE ADMINISTRATIU DELS SERVEIS D’IMPRESSIÓ, ENQUADERNACIÓ I
MANIPULACIÓ DELS FULLETONS DE LES MARQUES TURÍSTIQUES

GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS
D'una part, el senyor Jaume Domingo i Planas, director general de l’Entitat Autònoma del
Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP), en representació
d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li confereix l’article 5 d) i e) del Decret
215/2000, de 26 de juny, de desplegament reglamentari de la Llei 24/1987, de 28 de
desembre, de creació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, en relació
amb l’acord del Consell d’Administració de data 26 d’abril de 2019;
I de l'altra part, el senyor Juan Ramon Surinya, en nom i representació de l’empresa
Gramagraf, SCCL en virtut de l’escriptura pública amb número de protocol 4680,
atorgada pel notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Barcelona, senyor Manuel Ocaña
Campos, en data 6 de novembre de 1985, i segons certificat canvi consell rector de data
3 de maig de 2017 inscrita en el registre de cooperatives, en el full 2616 en data 20
d’octubre de 2017.
El senyor Juan Ramon Surinya declara que l'empresa que representa està al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i que no es troba incursa
en cap de les prohibicions de contractar previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el
present contracte d’acord amb els següents:
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
PRIMER.- En data 10 de juliol de 2019, el director general de l’EADOP va dictar resolució
mitjançant la qual incoava l'expedient de contractació corresponent, per un import de
licitació màxim de 53.594,65 euros (IVA exclòs), 64.849,53 euros (IVA inclòs).
SEGON.- En sessió de data 2 d’octubre de 2019, la Mesa de Contractació va proposar
l’empresa Gramagraf, SCCL com a adjudicatària del contracte en haver obtingut la major
puntuació, amb una oferta de 43.446,00 euros (IVA exclòs), 52.569,66 euros (IVA inclòs)
i un termini d’execució de 10 dies hàbils.
TERCER.- En data 10 d’octubre de 2019, el director general de l’EADOP va resoldre
adjudicar el contracte a l’empresa Gramagraf, SCCL per un import de 43.446,00 euros
(IVA exclòs), 52.569,66 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució ofert de 10 dies hàbils.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA.- OBJECTE: L’empresa Gramagraf, SCCL, amb NIF F58068081, es
compromet a l'execució del contracte consistent en els serveis d’impressió,
enquadernació i manipulació dels fulletons de les marques turístiques, amb estricta

1

Doc.original signat per:
Serveis Administració
Electrònica Generalitat de
Catalunya 16/10/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0GX6YCPYS5OG3VYX78YLQZ1738RAYTCA*
0GX6YCPYS5OG3VYX78YLQZ1738RAYTCA

Data creació còpia:
16/10/2019 10:30:45
Data caducitat còpia:
16/10/2022 00:00:00
Pàgina 1 de 3

subjecció a les condicions que es fixen en el present contracte, als plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars d’aquesta contractació, així com a
la proposta presentada per l’empresa, documents que revesteixen caràcter contractual.

GENERALITAT DE CATALUNYA

SEGONA.- IMPORT: El pressupost màxim del contracte és de quaranta-tres mil quatrecents quaranta-sis euros (43.446,00 €), 21% IVA exclòs, cinquanta-dos mil cinc-cents
seixanta-nou euros amb seixanta-sis cèntims (52.569,66 €) 21% IVA inclòs.
L’abonament del preu dels serveis derivats del contracte, es realitzarà en un sol
pagament prèvia conformitat per part de l’EADOP.
TERCERA.- TERMINI D’EXECUCIÓ: El termini d’execució previst és com a màxim de 10
dies hàbils a partir de la conformitat de les proves d’impremta.
QUARTA.- TERMINI DE GARANTIA: El termini de garantia serà d’un mes des de la plena
conformitat per part de l’EADOP. Vençut el termini sense disconformitats imputables al
contractista, es procedirà a la tramitació de la devolució de la garantia definitiva.
CINQUENA.- REVISIÓ DE PREUS: Atès el termini d’execució, el preu del contracte no
podrà ser objecte de revisió.
SISENA.- COMPLIMENT DE TERMINIS I PENALITATS PER MORA: El contractista ha
de portar a terme els treballs objecte del contracte durant el temps fixat en la clàusula
tercera d’aquest contracte. Si el contractista incorre en mora per causes que li siguin
imputables, l'EADOP podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte, IVA exclòs (art. 193.3 LCSP), sense que sigui necessària la intimació
prèvia de la mora per part de l'EADOP. L'import de les penalitats no exclou la
indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'EADOP, originats per la demora
del contractista.
SETENA.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: Es consideren condicions
especials d’execució les següents:


Tots aquells aspectes de la prestació el contracte que s’hagin tingut en compte
per definir els criteris d’adjudicació.



El paper utilitzat per a la impressió de la revista ha de disposar d’un certificat
FSC: Forest Stewardship Council (article 202.2 LCSP).

VUITENA.- OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS: Les obligacions previstes
en la clàusula anterior tenen caràcter essencial d’execució i el seu incompliment pot donar
lloc a la resolució del contracte.
NOVENA.- CLÀUSULA LINGÜÍSTICA: L’empresa contractista ha d’emprar el català en
les seves relacions amb l’EADOP derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.
En tot cas, l’empresa contractista queda subjecte en l’execució del contracte a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les
disposicions que la desenvolupen.
DESENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT: L’empresa Gramagraf, SCCL renuncia a tot fur
de privilegi i se sotmet als Tribunals de Barcelona competents pel coneixement de les
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qüestions litigioses que se suscitin entre les parts.
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ONZENA.- PRERROGATIVES: Corresponen a l'òrgan de contractació de l’EADOP les
prerrogatives de direcció, interpretació, modificació i suspensió d'aquest contracte, en la
forma i les condicions que la legislació de contractes de l'Estat estableix per als de
naturalesa administrativa.
DOTZENA.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE: Aquest contracte té caràcter
administratiu i es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Perquè quedi constància d'aquests acords, signen aquest contracte electrònicament a
Barcelona
El director general de l’EADOP

El contractista

Jaume Domingo i Planas

Juan Ramon Surinya
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