
ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PÚBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ  
DEL SERVEI CONSISTENT EN LA IMPRESSIÓ DE 

LA REVISTA MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 
(EXPEDIENT  01 / 2017) 

 
 

A la sala de reunions de la seu de la societat El Prat Comunicació SL, al carrer 
Doctor Soler i Torrens, 3, del Prat de Llobregat, a les tretze hores i set minuts del 
dia vint i set de novembre de dos mil disset es reuneix la mesa de contractació 
constituïda per El Prat Comunicació SL a l’efecte d’obrir el sobre amb les ofertes 
econòmiques (sobre núm. 3) i decidir l’adjudicació del servei consistent en la 
impressió de la revista municipal del Prat de Llobregat. Actua com a presidenta la 
Cap de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament del Prat, Dolors Pérez Vives (amb 
delegació de funcions atorgades pel Vicepresident de la societat, sr. Rafael 
Duarte Molina), i hi assisteixen els vocals Oscar Sánchez Martín (director-gerent 
de El Prat Comunicació SL) i David Miquel Yugueros (director de la revista El 
Prat). Actua de secretari Marc Quinto Aires, responsable de producció de El Prat 
Comunicació SL. 
 
Atès que només l’empresa GUPOST SAU PUBLICIDAD DIRECTA ha presentat 
proposta per participar en el concurs obert per a la contractació del servei 
consistent en en la impressió de la revista municipal del Prat de Llobregat i que 
aquesta empresa ha estat admesa al concurs. 
 
Atès que el licitador està inscrit al registre RELI (Registro Electrónico de Empresas 
Licitadoras) i s’ha comprovat la vigència de la inscripció. 
 
Atès que la mesa de contractació reunida el 20 de novembre de 2017 va valorar 
l’oferta tècnica presentada per l’empresa GUPOST SAU PUBLICIDAD DIRECTA 
en 8 punts. 
 
Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3, "Proposició econòmica del 
procediment per a la contractació de la impressió de la revista municipal del Prat 
de Llobregat.” i l’oferta és la següent: 
 
 
En/Na GURUTZE ZABALA IRASTORZA amb NIF núm. 15258685W en 
representació de l'empresa GUREAK MARKETING SLU CIF núm. B20158218 
domiciliada a Camino de Illarra, 4 de Donostia-San Sebastián, amb adreça 
electrònica a l’efecte de rebre les notificacions gzabala@gureak.com, 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa al 
servei d’impressió de la revista de Informació Municipal del Prat de Llobregat, es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta 
íntegrament, per la quantitat total anual de 83.572 euros (vuitanta tres mil cinc 
cents setanta dos), IVA exclòs. 



 
L’import de l’IVA, al 4 %, és de 3.342,88 € (tres mil tres cents quaranta dos euros 
amb vuitanta vuit cèntims). 
 
 
Per tot l’exposat anteriorment, la Mesa de contractació 
 
 
RESOL 

 
Primer.  Adjudicar el contracte del servei consistent en del servei consistent en la 
impressió de la revista municipal del Prat de Llobregat a l’empresa GUPOST SAU 
PUBLICIDAD DIRECTA per un import de vuitanta tres mil cinc cents setanta dos 
euros (83.572€) IVA exclòs i amb una pujada del 3% anual.  El termini de vigència 
del contracte serà de dos anys comptat a partir de la formalització del contracte 
amb possibilitat de pròrroga per un altre any i l’import total del contracte (tres anys) 
és de 258.313,58 € IVA exclòs. 
 
 
Segon.  Elevar la present proposta a l’òrgan de contractació. 
 
Seguidament la mesa de contractació acorda aprovar l’acta d’aquesta sessió i la 
presidenta aixeca la sessió a les tretze hores i trenta-set minuts, estenent-se 
aquesta acta, del contingut de la qual com a secretaria certifico. 
 

 

El Prat de Llobregat, 27 de novembre de 2017 

 

 

Marc Quinto Aires 
 
 
 


