
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 13 de setembre de 2016 
Inici: 10.10 hores 
Fi: 10.50 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Antoni Peralta Garcerá Secretari municipal 
 Sònia López Martínez Interventora municipal 
 Teresa Pou Busquets Coordinadora de Comunicació 
 Josep Puigtió Ruiz Tècnic de Comunicació 
Assessor: Joan Muntal Tarragó Economista   
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica administració general 
 
Assisteixen també Joan Boada Reig en representació d’IMPREMTA PAGÈS SL i David 
Penas Bordell en representació de JIMÉNEZ GODOY SA. 
 
Ordre del dia: 
 
Dictamen per determinar l’admissió o l’exclusió de l’oferta presentada per un dels licitadors 
que està incurs en baixa anormal, i proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicatari del 
contracte 
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 06.04.2016, va aprovar l’expedient per a la 
contractació del servei per a la impressió de 14 números del butlletí municipal “L’informatiu”. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert, amb publicació del corresponent anunci al 
Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’han rebut 7 ofertes per optar al contracte, les presentades per: 
 

− CREACIONES GRAFICAS SA 
− JIMENEZ GODOY SA  
− PRODUCCIONES MIC SL 
− GRÀFIQUES IMPULS 45 SL 
− GRAFO SA 
− IMPREMTA PAGÈS SL 
− LITOGRAFIA ROSÉS SA 

 
En data 10.05.2016 es van obrir els sobres 1 (documentació administrativa) de les 7 pliques 
i es detectà que en 3 d’elles (JIMENEZ GODOY SA, CREACIONES GRAFICAS SA i 
GRÀFIQUES IMPULS 45 SL) mancava diversa documentació. 



 
Les deficiències es van comunicar als licitadors, els quals van disposar d’un termini de 3 
dies per esmenar-les, d’acord amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte. 
 
Els licitadors JIMENEZ GODOY SA i CREACIONES GRAFICAS SA van presentar la 
documentació requerida, però no així GRÀFIQUES IMPULS 45 SL. 
 
En data 25.05.2016 la Mesa de contractació va declarar admeses les pliques de JIMENEZ 
GODOY SA i CREACIONES GRAFICAS SA, i exclosa la plica de GRÀFIQUES IMPULS 45 
SL per entendre que no reunia els requisits per optar al contracte. En el mateix acte es va 
procedir a l’obertura del sobre 2 (oferta econòmica) de les 6 pliques admeses. 
 
A la vista de les ofertes rebudes i dels càlculs efectuats per la Intervenció municipal, es 
comprovà que l’oferta de JIMÉNEZ GODOY SL incorre en baixa anormal o 
desproporcionada, d’acord amb els criteris establerts a l’article 85 del Reglament de la Llei 
de contractes de les administracions públiques.  
 
En conseqüència, s’ha requerit a JIMÉNEZ GODOY SL per tal que justifiqui la seva oferta i 
en precisi les condicions, en els termes que s’indiquen a l’article 152 del Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
La mercantil JIMÉNEZ GODOY SL ha presentat la documentació que ha considerat 
adequada per justificar la seva oferta. 
 
La coordinadora de Comunicació i l’economista de l’Ajuntament han emès un informe al 
respecte, el qual conclou dient: 
 
“Per aquest motiu, s’informa que de la documentació presentada per l’empresa Jiménez 
Godoy SA –sense posar en dubte en cap moment la seva capacitat de complir amb el 
contracte d’acord amb l’oferta presentada- a criteri dels funcionaris sotasignants no dóna 
compliment a allò establert a l’article 152.2 del RDL 3/20111, de 14 de novembre, sense 
perjudici que la Mesa de contractació adopti la decisió que consideri oportuna en base al 
present informe o a qualsevol altre que tingui a bé demanar.” 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
La secretària informa als presents dels antecedents de l’expedient. 
 
La coordinadora de Comunicació i l’economista de l’Ajuntament informen de la conclusió del 
seu informe, segons el qual la documentació aportada per JIMÉNEZ GODOY SL no justifica 
de manera suficient que l’oferta presentada permeti complir el contracte amb plena garantia.  
 
El representant de JIMÉNEZ GODOY SL explica que, tal com s’indica a la documentació 
aportada, la seva empresa podria complir perfectament el contracte pel preu ofertat gràcies, 
especialment, a la maquinària de què disposa, que encaixa amb el producte objecte del 
contracte. Això –diu- permetria optimitzar paper i temps d’impressió (amb la conseqüent 
reducció del cost per hora de maquinària), així com el procés de manipulació (plegat, grapat 
i replegat) atès que el producte surt acabat de la màquina. Tanmateix demana que se li digui 
què és el que ha d’adaptar per justificar que la seva empresa pot executar el contracte. 
 



El secretari de la Corporació recorda que se li va requerir que justifiqués la seva oferta en 
els extrems de l’article 152.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i que aquesta justificació és la que 
s’ha de realitzar, des d’un punt de vista jurídic. Pel que fa al contingut de la justificació, 
entén que correspon fer la seva anàlisi des d’un punt de vista tècnic, i manifesta el seu 
desconeixement en aquestes qüestions tècniques, però assenyala que l’informe tècnic 
conclou que no s’ha acreditat la viabilitat de l’oferta. 
 
L’alcalde proposa als membres de la Mesa l’exclusió de la plica presentada per JIMÉNEZ 
GODOY SL atès que, segons l’informe tècnic, la documentació aportada pel licitador resulta 
insuficient per acreditar que el contracte pugui ser acomplert de manera satisfactòria pel 
preu ofertat. 
 
Conclusions: 
 
Per unanimitat, la Mesa de contractació emet dictamen proposant a la Junta de Govern 
Local de prendre els següents acords: 
 
1. Excloure de la licitació del contracte per a la impressió de 14 números del butlletí 
municipal “L’informatiu” la plica presentada per GRÀFIQUES IMPULS 45 SL per no haver 
completat les esmenes detectades en el contingut del sobre 1 (documentació administrativa) 
i, en conseqüència, per entendre’s que no reuneix els requisits per optar al contracte. 
 
2. Excloure també de la licitació la plica presentada per JIMÉNEZ GODOY SL perquè la 
seva oferta incorre en baixa anormal o desproporcionada i, segons informe tècnic que figura 
a l’expedient, la documentació aportada per l’empresa resulta insuficient per acreditar que el 
contracte pugui ser prestat de manera satisfactòria. 
 
3. Classificar les empreses admeses a la licitació, d’acord amb les clàusules 11 i 12 del Plec 
de clàusules administratives particulars, al següent tenor: 
 
 Licitadors Ofertes (€, IVA no inclòs) 
1 IMPREMTA PAGÈS SL 32.956 
2 PRODUCCIONES MIC SL 35.300 
3 CREACIONES GRAFICAS SA 36.900 
4 LITOGRAFIA ROSÉS SA 39.652 
5 GRAFO SA 40.496 
 
4. Adjudicar el contracte de referència a IMPREMTA PAGÈS SL per la quantitat de 32.956 
€, IVA no inclòs. 
  
 
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.  

 
El president,       La secretària, 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Anna Puig Soler 
 
 
 
 
 



 
 
 


