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ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES DE DOCUMENTACIÓ  
PRESENTATS PER A PARTICIPAR EN EL 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 dotze hores i quatre 
minuts del dia vint de novembre de dos mil disset es reuneix la mesa de 
contractació constituïda per El Prat Comunicació SL a l’efecte d'obrir els sobres 
de documentació del concurs obert per a la a la contractació 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 el Plec de clàusules administratives que regeixen el concurs estableix 
que el termini de presentació d’ofertes va acabar a les catorze hores del dia 17 
de novembre de 2017. 
 
La relació d’empreses que han presentat oferta en temps i forma és la següent: 
 
 

- GUPOST SAU PUBLICIDAD DIRECTA 
 

 
Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1, "Documentació del procediment 
obert per a la contractació de servei d’impressió de la revista de Informació 
Municipal del Prat de Llobregat" i la relació de documents presentats és la 
següent: 
 
 

1.1. Dades identificatives: nom persona de contacte, adreça postals i 
electrònica i telèfon. 
 

1.2. Declaració responsable sobre incompatibilitat i obligacions. 
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1.3. Certificat del Registre oficial de licitadors de l’Estat. 

 
1.4. Declaració de vigència i no variació del certificat. 

 
1.5. Declaració de xifra de negoci dels últims 3 anys. 

 
1.6. Últims comptes registrats. 

 
1.7. Certificats de serveis similars realitzats durant els últims 5 anys. 

 
1.8. Certificat de “Centro especial de empleo”. 

 
 
 
La mesa de contractació declara l’empresa GUPOST SAU PUBLICIDAD 
DIRECTA admesa al concurs. 
 
Seguidament,  atès que només una empresa ha presentat proposta per 
participar en el concurs obert per a la contractació del servei consistent en la 
impressió de la revista municipal del Prat de Llobregat i que aquesta empresa 
ha estat admesa al concurs, la presidenta decideix mantenir convocada la 
mesa de contractació a l’efecte d’obrir el sobre 2 "Proposició tècnica del 
procediment obert per a la contractació de servei d’impressió de la revista de 
Informació Municipal del Prat de Llobregat" i la presidenta certifica el contingut 
del sobre número 2: 
 
 

2.1. Proposta tècnica: 

- Descripció de l’equip tècnic i unitats tècniques participants en el 
contracte. Procés i terminis. 

- Millores i referències per tal de permetre una més àmplia 
valoració de la proposta. 

2.2 .  Exemples de treballs realitzats. 
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Atès que el plec de condicions administratives estableix que els criteris 
vinculats a l’objecte del contracte que per a la seva avaluació requereixen d’un 
judici de valor serien avaluats per la mesa de contractació fins a un màxim de 8 
punts valorant la qualitat de la impressió mitjançant una mostra amb les 
característiques del producte que es demana en el plec tècnic (no cal que 
contingui el total de pàgines de la revista)  i que es tindran en compte aspectes 
com la precisió en la impressió, el color, les taques a la impressió i el tall del 
paper, entre d'altres. 

 

 

Una vegada analitzada la proposta tècnica la mesa de contractació decideix 
atorgar a l’oferta de GUPOST SAU PUBLICIDAD DIRECTA 8 punts. 

 
 

La mesa de contractació acorda convocar l’acte públic d’obertura de les ofertes 
econòmiques (sobre núm. 3) el dia 21 de novembre de 2017 a les 13.00 hores 
a la sala de reunions de EL PRAT COMUNICACIÓ, c/ Doctor Soler i Torrens, 3. 

 

 

Seguidament la mesa de contractació acorda aprovar l’acta d’aquesta sessió i 
la presidenta aixeca la sessió a les dotze hores i vint i dos minuts, estenent-se 
aquesta acta, del contingut de la qual com a secretari certifico. 

 

 

El Prat de Llobregat, 20 de novembre de 2017 

 

 

Marc Quinto Aires 
 


