INFORME TÈCNIC RESPECTE A LA JUSTIFICACIÓ DE “MEDIAPRODUCCIÓN
S.L.U.” DE L’OFERTA PRESENTADA EN EL LOT 1 DE LA LICITACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BRANDING, GRAFISME I GESTIÓ DE
MARCA EN ENTORNS DIGITALS I XARXES SOCIALS PER A LA FUNDACIÓ
TICSALUT, INCURSA EN PRESUMPCIÓ D’ANORMALITAT
Expedient nº 76/2020
Assumpte: Servei de branding, grafisme i gestió de marca en entorns digitals i xarxes
socials per a la fundació TICSalut ‐ Lot 1: brànding i grafisme
Requeriment de la Mesa de Contractació de 10 de novembre de 2020

1. OBJECTE.
L’empresa MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. presenta, amb data 16 de novembre de 2020,
justificació de la seva oferta incursa en presumpció d’anormalitat referent al Lot 1 del
contracte del Servei de branding, grafisme i gestió de marca en entorns digitals i xarxes
socials per a la Fundació TICSalut, en el que s’estableix un pressupost base de licitació
de 47,00 €/hora, I.V.A exclòs.
La Mesa de contractació ha constat que dita oferta incorre en presumpció de
anormalitat, d’acord amb els límits i paràmetres objectius establerts en el primer punt
del referit apartat J: l’oferta econòmica és inferior en més d’un 20% de la mitjana de
les ofertes de tots els licitadors admesos. En aquest sentit, la mitjana de les ofertes és
de 36,45 €/hora, essent que l’oferta presentada per l’entitat és de 24,62 €/hora,
inferior a dita mitjana en un 32,46%.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA OFERTA ECONÒMICA PRESENTADA PER MEDIAPRODUCCIÓN
S.L.U.
Dita justificació pot resumir‐se en els següents termes:
1. Que MEDIAPRODUCCIÓN S.L.U. pertany al Grup Empresarial Mediapro, un dels
grups audiovisuals mes importants d’ Europa, amb presència arreu del mon,
amb una àmplia experiència (de més de 20 anys) de dedicació al servei objecte
de la present licitació, i que el grup posa a disposició d’aquest contracte tots els
seus els mitjans tècnics i humans. .
2. Que l’entitat compta amb la suficient solvència econòmica, financera, tècnica i
professional per oferir els serveis oferts a aquest preu.
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3. Que el volum de la seva empresa i el grup empresarial fa que puguin aconseguir
condicions molt favorables tot respectant les obligacions aplicables en matèria
social o laboral, mediambiental i de subcontractació.
4. Respecte a les obligacions aplicables en matèria laboral, informa del cost
salarial brut d’un director d’art/creatiu per import de 30.000 euros, amb un
cost empresa aproximat de 40.780 euros anuals.
5. Pel que fa a les condicions favorables de que disposa el licitador, s’indica que
amb els volums de treball, la rendibilitat dels equips i les llicències de les
diferents àrees de negoci que té el licitador, li permet una optimització del
preu, implicant uns costos indirectes més baixos a l’informat al Plec de la
present licitació. Així mateix, s’indica que el volum de negoci del grup
empresarial fa que aquest tingui contractes marcs, acords tecnològics i de
col∙laboració específics i preferencials, amb tarifes més econòmiques i
descomptes especials, de forma que poden obtenir millores superiors a les que
pugui aconseguir una empresa de forma individual.
3. VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
En base a la justificació presentada per MEDIAPRODUCCIÓN S.L.U., el tècnic que
subscriu informa del següent:
Primer. En la justificació presentada no apareix un estudi de costos, en el que es
detallin els diferents costos que s’han tingut en compte a l’hora de calcular el preu
ofert. No obstant això, i atenent al requeriment sol∙licitat per la mesa de
contractació, el licitador informa d’un cost directe en matèria salarial que es troba
dins dels estàndards dels convenis aplicables. A tal efecte, ha de tenir‐se en compte
que el Pressupost Base de Licitació es va calcular estimant un cost salarial igual al
que ha tingut en compte l’empresa, i un cost empresa total molt similar, sent
l’utilitzat per la Fundació el mínim de cotització per llei, un 29,9% sobre el salari
brut. Per la qual cosa el cost empresa estimat es considera raonable. El conveni de
referència emprat és el relatiu a empreses de publicitat amb codi 99004225011981.
Segon. Atenent al cost empresa del personal assignat al servei per part del licitador,
i les hores anuals aplicables per conveni, el cost directe del personal hauria de ser
de 22,66 €/hora, representant un 92,02% sobre el preu ofert, mentre que el cost
indirecte més benefici industrial seria de 1,96 €/hora, sent un 7,98% sobre el total.
D’acord a aquesta distribució es comenta el següent:
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L’estructura de costos per una entitat del mateix sector d’activitat del licitador,
d’acord als ratis del Banc d’Espanya per a l’exercici 2018, és aproximadament un
30%, corresponent a costos indirectes i benefici industrial.
Les despeses generals d’estructura de conformitat amb l’article 131 del
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques haurien de
ser entre un 13‐17% dels costos. Mentre que d’acord a l’article 256 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic el Benefici Industrial
es fixaria en un 6%, sense distinció de sector d’activitat.

Atenent a aquestes circumstàncies, tot hi havent‐hi una disminució significativa en
el cost indirecte i benefici industrial envers al sector i l’estàndard que es podria
tipificar com a raonable per una entitat mitjana, es considera raonable que l’entitat,
donat el seu volum d’activitat, que pertany a un grup empresarial i a través de la
reducció del seu marge industrial, hagi pogut assolir una optimització dels recursos
repercutits al preu ofert. En aquest sentit, es consideren hipòtesis adequades tant
des d’un punt de vista tècnic com econòmic que la reducció dels costos indirectes
respecte dels previstos al plec obeeixi, com exposa el licitador en la seva justificació,
als volums de treball, rendibilitat dels equips i llicències de les diferents àrees de
negoci del grup empresarial, així com als contractes marcs, acords tecnològics i de
col∙laboració específics i preferencials, amb tarifes més econòmiques i descomptes
especials de que el grup empresarial disposa, en atenció al seu volum de negoci.
Queda en qualsevol cas demostrat que es trasllada una part de l’estructura de
costos indirectes i marge al preu ofert, així com que es respecta el nivell salarial del
personal adscrit a l’oferta.
Tercer. Que atenent a la informació que es desprèn dels seus comptes anuals,
l’entitat compta amb suficient solvència econòmica, financera, tècnica i professional
per aplicar una reducció del preu aplicant economies d’escala.
4. CONCLUSIONS
En atenció a allò exposat a l’apartat 3 del present informe, es considera acreditada la
viabilitat de l’oferta presentada per MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U., havent quedat
demostrat, en particular, el compliment de les obligacions aplicables en matèria
laboral i els motius pels quals el licitador pot oferir la dedicació dels mitjans personals
mínims requerits pel preu/hora ofert.
Del que es deixa constància als efectes oportuns.
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El signant del present informe ha redactat el seu contingut amb imparcialitat, d’acord
al seu parer i als principis de la legislació vigent aplicable.

Alejandro Santos Juarros
Responsable de la Direcció Econòmica Financera
Barcelona, a 19 de novembre de 2020
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