Resolució de 12 d’abril de 2019, per la qual s'adjudica la contractació del servei
d’impressió, enquadernació i manipulació de la revista Apunts. Educació Física i
Esports (Expedient SE 02/19).

GENERALITAT DE CATALUNYA

Antecedents
Per resolució de 26 de febrer de 2019, es va iniciar l'expedient de contractació dels
serveis d’impressió, enquadernació i manipulació de la revista Apunts. Educació física i
esports.
Seguint allò establert a la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars,
l’Àrea de Contractació, Patrimoni i Documentació va procedir a l’obertura dels sobres i
valorar les ofertes presentades d’acord amb els criteris objectius establerts per a aquesta
licitació.
De les puntuacions obtingudes pels diversos licitadors, el detall de les quals s’annexa a
aquesta resolució, es va constatar que l’oferta de l’empresa C. G. Creaciones Gráficas,
SA és la que té una millor relació qualitat-preu, atès que ha obtingut la millor puntuació
amb un total de 99,55 punts en la valoració amb criteris avaluables de forma automàtica
mitjançant fórmules.
El cap de l’Àrea de Producció i Serveis Editorials de l’EADOP ha emès, en data 12 d’abril
de 2019, un informe de valoració pel qual es considera la plena viabilitat de la proposta
presentada per l’empresa C. G. Creaciones Gráficas, SA, per la qual cosa es proposa
com a adjudicatària.
L’empresa C. G. Creaciones Gráficas, SA es troba al corrent de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, així com de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic;
Fent ús de les facultats que em són conferides per l’article 5 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 l’EADOP de data 5 d’abril de 2017;
Atès que hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa,
Resolc
Primer – Adjudicar el contracte administratiu del servei d’impressió, enquadernació i
manipulació de la revista Apunts. Educació Física i Esports, a l’empresa C. G. Creaciones
Gráficas, SA, atès que és l’oferta amb una millor relació qualitat preu, amb un preu del
contracte de 14.984,00 euros (IVA exclòs), 15.583,36 euros (IVA inclòs), i un termini de
lliurament de 4 dies.
Segon - Notificar aquesta adjudicació a l’empresa C. G. Creaciones Gráficas, SA i a la resta
de licitadors i publicar-ho al Perfil del Contractant de l’Entitat. D’acord amb el procediment
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establert a l’article 159.6 LCSP, la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la
signatura d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini
d’un mes, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, o bé directament recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a comptar ambdós terminis des de l’endemà
de la notificació o, si escau, de la publicació de l’acte impugnat, de conformitat amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, i amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Signat digitalment a Barcelona,

Jaume Domingo i Planas
Director general
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ANNEX: Puntuació obtinguda

Exp. SE 02/19 - Servei d'impressió, enquadernació i manipulació de la revista Apunts. Educació
Física i Esports

Empresa

Import s/IVA

Punts

Termini

Punts

TOTAL punts

CeGe Creaciones Gráficas, SA

14.984,00 €

79,55

4,00

20,00

99,55

Norprint, SL

16.576,00 €

71,91

4,00

20,00

91,91

Grafo, SA

14.900,00 €

80,00

8,00

10,00

90,00

Gramagraf, SCCL

16.524,00 €

72,14

5,00

16,00

88,14

Dilograf, SA

16.528,16 €

72,12

8,00

10,00

82,12

Zona Límite Castellón; SL

17.900,00 €

66,59

9,00

8,89

75,48

Agpograf, SA

18.452,00 €

64,60

10,00

8,00

72,60

Céltica Impressió, SL

19.643,36 €

60,68

8,00

10,00

70,68

Impremta Pagès, SL

19.624,00 €

60,74

10,00

8,00

68,74

Nogales Barcelona, SL

20.500,00 €

58,15

10,00

8,00

66,15

Arts Gráficas Alpres

21.379,00 €

55,76

10,00

8,00

63,76
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Termini mínim
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Import mínim
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