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Data de l'acord: 21 de desembre de 2018
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/msh
Expedient: 8004330008-2018-0007554
Assumpte: Adjudicació de la contractació del servei d'edició del llibre "La Mancomunitat de
Catalunya a les Terres Tarragonines. Projectes i Realitats", en el marc de la col·lecció RBIV.

Adjudicació de la contractació del servei d'edició del llibre "La Mancomunitat de
Catalunya a les Terres Tarragonines. Projectes i Realitats", en el marc de la col·lecció
RBIV.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EC4B9F63B1E1485D85AA3080BE0451BF i data d'emissió 10/01/2019 a les 12:07:20

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=e6d5b352-65df-47dd-b3b7-daf001ab3056

Codi de verificació: e6d5b352-65df-47dd-b3b7-daf001ab3056

Acord

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2018-0002546 de data 17 d'agost de 2018, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei d'edició del
llibre "La Mancomunitat de Catalunya a les Terres Tarragonines. Projectes i Realitats", en el
marc de la col·lecció RBIV, amb un pressupost base de licitació de 26.583,90 euros (IVA
inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 26 de
setembre de 2018, va examinar la documentació administrativa aportada pels 4 licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

1

Licitador

GABRIEL GIBERT, SA

2

PRODUCCIONES MIC, SL

3

VIENA SERVEIS EDITORIALS, S.L.

4

GRAFILUR, SA

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre a
tots els licitadors presentats.
3. A continuació, en acte públic, es va procedir a l'obertura dels sobres B dels licitadors
acceptats, que contenen la proposició econòmica, amb el resultat següent:
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LICITADOR

Sobre B:
Oferta Econòmica (IVA Exclòs)

GABRIEL GIBERT, SA
20.874,00 euros

1

2
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Núm.
Plica

PRODUCCIONES MIC, SL

VIENA SERVEIS EDITORIALS, S.L.

12.700,00 euros

25.550,00 euros

3
4

12.200,00 euros
GRAFILUR, SA

Aquest resultat es va publicar al Perfil del Contractant en data 4 d'octubre de 2018.
A la vista d’aquests resultats i en aplicació dels criteris establerts en els Plecs, la Mesa va
considerar que les ofertes econòmiques presentades per les empreses PRODUCCIONES
MIC, SL i GRAFILUR, SA, es podien considerar com anormals o desproporcionades, per la
qual cosa va acordar requerir-les perquè justifiquessin la seva oferta
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5. En data 12 de novembre de 2018, la cap d'Àrea del SAC, com a responsable del
contracte va informar el següent:
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4. En data 1 d'octubre de 2018 l'empresa GRAFILUR, SA va presentar la documentació
justificativa de la seva oferta i en data 4 d'octubre de 2018 la va presentar l'empresa
PRODUCCIONES MIC, SL.

" En data 26 de setembre la Mesa de contractació del servei d’edició del llibre “La
Mancomunitat de Catalunya a les Terres Tarragonines. Projectes i Realitats”, en el marc de
la col·lecció RBIV, es reuneix per tal d’executar el punt 8 del quadre de característiques del
Plec de clàusules administratives corresponent. Examinada la documentació, s’obre el
sobre B que conté la proposició econòmica de les empreses i, en aplicació dels criteris
establerts, es considera que les propostes de les empreses Grafilur S.A. i
PRODUCCIONES MIC, S.L. presenten valors desproporcionats o anormals i acorda
requerir la justificació de la seva oferta. En data 1 d’octubre de 2018, l’empresa Grafilur S.
A tramet l’informe de justificació de la seva oferta. En data 4 d’octubre de 2018, l’empresa
PRODUCCIONES MIC,S.L tramet l’informe de justificació de la seva oferta. Una vegada
analitzades les justificacions, en data 5 de novembre de 2018, el Servei d’Assistència al
Ciutadà (SAC) emet el següent informe: L’empresa Grafilur S.A. es ratifica en l’oferta en
els mateixos termes en els quals va ser presentada, amb la justificació que disposa en
propietat de la major part de la maquinària i mitjans necessaris per a la correcta execució
del contracte. Una vegada revisats l’escrit i l’oferta que l’empresa va presentar per participar
en la contractació, del servei d’edició del llibre “La Mancomunitat de Catalunya a les Terres
Tarragonines. Projectes i Realitats , en el marc de la col·lecció RBIV, es conclou que es
justifica insuficientment el valor anormal de l’oferta, atès que no fa un estudi detallat de l’
oferta econòmica amb els corresponents costos de cada procés del treball d’edició, com
per exemple el disseny i maquetació que no contempla en el objecte del treball i no
comptabilitza en la seva descomposició de preus de mà d’obra i materials. Per tant, es
considera que l’empresa Grafilur S.A no justifica la baixa de la seva oferta i es proposa no
acceptar-la i excloure-la del quadre de valoració de les ofertes.
Pel que fa a l’empresa PRODUCCIONES MIC, S.L, es considera que els raonaments
presentats per l’empresa per justificar la baixa es fonamenten de manera general en els
motius següents:
1. Disposa de delegació a Catalunya.
2. Disposa en plantilla, de 18 editors i 32 dissenyadors amb contracte a jornada complerta.
3. Empresa amb experiència al mercat, amb més de 600 publicacions anuals.
4. Assignació d’un coordinador al projecte per tal d’organitzar el treball amb eficiència, fet
que repercuteix en el cost de l’encàrrec, quatre dissenyadors a temps parcial, així com
plataformes i empreses de missatgeria i logística existents per abaratir els costos de
transports.
5. Els mitjans tècnics, (maquinaria), llicencies informàtiques, així com les instal·lacions, es
poden considerar amortitzats pel que no els inclouen en els costos d’amortització del
contracte.
6. Disposa d’estoc de paper per realitzar el treball per la cosa, no s’imputa al cost derivat de
les gestions el transport i compra del paper. El gran volum de publicacions li reporten
descomptes en la compra de paper, un fet que disminueix els costos.
Així mateix, PRODUCCIONES MIC, S.L justifica el preu en què basa la seva oferta
econòmica amb l’estudi detallat dels corresponents costos de cada procés del treball d’
edició mitjançant la seva descomposició en els preus de la mà d’obra i materials. El
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Per tant, es proposa acceptar la justificació i admetre l’oferta presentada per l’empresa
PRODUCCIONES MIC, S.L. Així doncs, en aplicació del criteri únic d’adjudicació, previst a l’
apartat 8 del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives
particulars que regeix aquest contracte, n’ha resultat el següent:
Import màxim de licitació (IVA inclòs) 26.583,90€
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repartiment de costos de l’estudi econòmic aplicats als processos d’edició es considera
raonable.

Criteri proporcionalitat:
Import més baix X 10
punts
Import de l'oferta

Núm. Plica

Licitador

Sobre B:
Oferta Econòmica
(IVA Exclòs)

1

Gabriel Gibert, S.A.

20874,00

6,08

2

Producciones MIC, S.L.

12700,00

10

3

Viena Serveis Editorials S.
L.
25550,00

4,97

Conclusió:
L’empresa que ha obtingut major puntuació en el contracte del subministrament d’edició del
llibre “La Mancomunitat de Catalunya a les Terres Tarragonines. Projectes i Realitats” , en
el marc de la col·lecció RBIV de la Diputació de Tarragona de ha estat PRODUCCIONES
MIC, S.L."
6. En data 14 de novembre de 2018, la Mesa va estudiar i va aceptar l’informe emès per la
cap de l’Àrea del SAC amb data 12 de novembre de 2018 i va acordar proposar a l'òrgan
de contractació el següent:
-Adjudicar el contracte del servei d'edició del llibre "La Mancomunitat de Catalunya a les
Terres Tarragonines. Projectes i Realitats", en el marc de la col·lecció RBIV., a l’empresa
PRODUCCIONES MIC, S.L. (plica 2), per un import de 13.208,00 € (IVA inclòs), per
resultar ser la que té la millor relació qualitat -preu (10 punts), prèvia acreditació del
compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
- Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.2 de
la LCSP, que és el següent:

Núm. ordre Núm. plica – Empresa

Puntuació total

1

2 - Producciones MIC, S.L.

10,00

2

1 - Gabriel Gibert, S.A.

6,08

3

3 - Viena Serveis Editorials S.L.

4,97

L'Acta de la Mesa es va publicar al perfil de contractant el 30 de novembre de 2018.
7. En data 4 de desembre de 2018, l’empresa PRODUCCIONES MIC, S.L. ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import total de 635,00 euros amb
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8. En data 13 de desembre de 2018, la Intervenció General, en aquesta fase del
procediment, ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient.

Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
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carta de pagament número 2018000843 i la resta de documentació requerida, que ha estat
trobada conforme per la secretària de la Mesa.

2. Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització
del contracte corresponent, encara que la seva execució, s’hagi d’iniciar en l’exercici
següent i, aquest efectes es podran comprometre els crèdits corresponents, d'acord amb el
que disposa l'article 117.2 de la LCSP.
3. La competència per a l'adjudicació correspon al president de la Diputació de Tarragona,
qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. assumir la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió 14 de
novembre de 2018.
Segon. Excloure a l'empresa GRAFILUR, SA. pels motius a dalt exposats.
Tercer. Adjudicar el contracte de servei d'edició del llibre "La Mancomunitat de Catalunya a
les Terres Tarragonines. Projectes i Realitats", en el marc de la col·lecció RBIV., a l’
empresa PRODUCCIONES MIC, S.L. (B24301871) per un import de TRETZE MIL DOSCENTS VUIT EUROS (13.208,00 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA

12.700,00 €

Import 4% IVA:

508,00 €

Preu final del contracte

13.208,00 €

Quart. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària:
Exercici

Aplicació pressupostària

2019

2010 / 334 / 22706 / 01

Import

número d’operació
13.208,00€

2018051366-D

La despesa de l'exercici 2019 resta subordinada a l’aprovació del corresponent pressupost.
Cinquè. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l'article 150.2 de la LCSP:
Núm. ordre Núm. plica – Empresa
1

2 - Producciones MIC, S.L.

Puntuació total
10,00

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 21/12/2018 a les 16:45:43

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 6 de 6

1 - Gabriel Gibert, S.A.

6,08

3

3 - Viena Serveis Editorials S.L.

4,97

Sisè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord
amb el que preveu la clàusula 16.7a del Plec de clàusules administratives particulars.
Setè. Notificar aquesta resolució i emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura
de formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. En el cas
que no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la Llei 9
/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Unitat de Cultura de l'Àrea del Servei
d'Assistència al Ciutadà.
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2

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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