Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum
Gran de Sant Andreu, 200

SERVEIS DE D'OFICINA TÈCNICA DE CONTRACTACIONS ARTÍSTIQUES PER A
LA GESTIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
CENTRADES EN LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DE LA CIUTAT DURANT EL
PERÍODE DE NADAL A LA CIUTAT DE BARCELONA, QUE TINDRAN LLOC EN
DIVERSOS ESPAIS DE BARCELONA, ENTRE ELS DIES 25 DE NOVEMBRE DE 2021
I 2 DE GENER DE 2022", AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE

CONTRACTE NÚMERO 21000849
INFORME DE
VALORACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS DE LES OFERTES PRESENTADES
I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
El present informe és per efectuar la valoració dels criteris automàtics de les
ofertes presentades.
A la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives es preveuen els criteris de
valoració de les ofertes que es presentin. Els criteris automàtics ha valorar són
els següents:
-Criteris d’adjudicació avaluables automàticament
1) Oferta econòmica, fins a 35 punts
- MESURA SOCIAL.-2
La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 35 punts.
La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total
d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de
contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15
de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més
baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi
el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la
puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la
Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017
publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret
d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de
març:
Justificació: D’acord a l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, els següents criteris proporcionen una
millor qualitat-preu en la prestació contractual, així com una major i millor
eficiència en la utilització dels fons públics ja que tenint en compte que el servei
que es demana és el de confegir diversos contractes artístics a companyies,
formacions o grups, no es considera adequat generar criteris de judici de valor
donada la lògica tècnica i administrativa del servei, pel que amb l’aplicació de
criteris automàtics es pretén assegurar que el servei objecte del contracte
s’executi amb la millor qualitat-preu del mercat, tot i assegurant les condicions
laborals del personal que executi el contracte.
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2) S’atorgarà 15 punts a aquelles empreses que es comprometin a
presentar un model de contracte artístic
Per a la valoració d’aquest criteri caldrà aportar, junt amb el model d’oferta, el
model de contracte, que ha de contenir els següents punts: fitxa artística, el
programa o parts de l’espectacle i annexat els documents acreditant els drets
d’exhibició i d’autoria, durada del contracte, la forma de pagament, terminis,
condicions i documentació requerida, efectes, compliment i extinció del
contracte.
Justificació: disposar d’un model previ de contracte és una bona eina per assolir
l’excel·lència i poder iniciar el procés de contractació des d’un punt de partida
sòlid amb els elements bàsics a desenvolupar.
3) S’atorgarà 15 punts a aquelles empreses que es comprometin a
presentar un calendari integral de treball
Per a la valoració d’aquest criteri caldrà aportar, junt amb el model d’oferta, un
calendari integral de treball que contingui tot el procés des de l’inici de les
negociacions o la confecció del contracte, fins a la seva signatura.
Justificació: malgrat que l’únic requisit és que la confecció de contractes estigui
realitzada de manera prèvia a les actuacions, el fet de disposar d’un calendari
que planifiqui els terminis que es considerin adequats garanteix tenir els
contractes signats amb antelació a les actuacions.
4) Pel compromís que la persona responsable del contracte de l’empresa
adjudicatària estigui disponible via telefònica i/o correu electrònic per
donar resposta als requeriments de la Direcció de Serveis de Comerç,
Restauració i Consum i de les formacions artístiques, per tal de garantir la
bona execució del contracte, s’atorgarà 15 punts.
Justificació: la proximitat i la informació a llarg del procés de contractació de les
companyies es considera un valor afegit de qualitat de cara als projectes artístics
participants inclosos a la programació de ciutat. Per això, el fet que l’empresa
ofereixi elements de comunicació definits i clars per tal que les formacions
puguin adreçar-s’hi augmenta l’eficiència en la prestació del contracte.
Tant les trucades com els correus electrònics s’hauran de contestar en un termini
màxim de 4 hores.
5) Qualificació del tècnic amb llicenciatura o grau en dret requerit per
executar el present, fins a 20 punts
- Titulat/da graduat en Dret amb postgrau en fiscalitat i/o contractació,
s’atorgaran 10 punts
- Titulat/da graduat en Dret amb màster en fiscalitat i/o contractació, s’atorgaran
20 punts
Per a la valoració d’aquest criteri caldrà aportar la titulació corresponent junt amb
el model d’oferta.
Justificació: es demana com a criteri d’adjudicació la qualificació del personal ja
que al ser un servei tècnic especialitzat que es centra en la generació de
contractes privats de contractació artística en un camp molt concret afecta de
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forma significativa a la millor execució d’aquest tal i com s’indica a l’article 145 de
la LCSP.
Puntuació total d’aquests criteris : 100 punts
D’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018,
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16, la puntuació mínima
dels criteris avaluables automàticament és de 60% de la puntuació total.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica
s'ha d'incloure necessàriament i únicament al Sobre electrònic C. En cas que no
s’aporti no es puntuarà.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes presumptament
anormals o desproporcionades:
- Un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en
el cas d’una única empresa licitadora, de 15 punts percentuals respecte el
pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les
ofertes es prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un
diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es
comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions
aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o laboral establertes
en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials
vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en l’annex V
LCSP.
MESURA SOCIAL.Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de
les persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el
conveni sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als
costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de
representació de les persones treballadores o d’una organització representativa
del sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en
l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació.
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicaran els següents criteris de desempat i en el següent ordre, tenint en
compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el venciment del
termini de presentació d'ofertes:
1. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
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2. Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la
plantilla de cadascuna de les empreses.
3. En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà
mitjançant sorteig.

OFERTES
1) Oferta econòmica
Consta a l’expedient requeriment a Discmedi, SA a fi efecte que justifiqués
l’oferta econòmica presentada, atès que es podia considerar anormalment baixa.
La societat requerida, en temps i forma, ha efectuat les al·legacions i ha aportat
la documentació que ha considerat oportuna. Així mateix, consta a l’expedient
informe considerant justificada l’oferta efectuada.


Discmedi, SA
Preu oferta: 835.152,90.-€ (sense IVA)
Punts: 35



HOTARU, SL,
Preu oferta: 844.978.37.-€ (sense IVA)
Punts: 9,14

2) Pel compromís de presentar un model de contracte artístic, s’atorgarà 15
punts.


Discmedi, SA,

S’atorga 0 punts, atès que per a la valoració d’aquest criteri calia haver aportat
en el sobre C un model de contracte artístic, que contingués els punts previstos
al PCAP. La licitadora no ha aportat l’esmentat model de contracte.


HOTARU, SL

S’atorga 15 punts, atès que han aportat un model de contracte artístic, que
conté els següents punts: fitxa artística, el programa o parts de l’espectacle i
annexat els documents acreditant els drets d’exhibició i d’autoria, durada del
contracte, la forma de pagament, terminis, condicions i documentació requerida,
efectes, compliment i extinció del contracte.
3) Pel compromís de presentar un calendari integral de treball, s’atorgarà
15 punts.


Discmedi, SA,
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S’atorga 0 punts, atès que per a la valoració d’aquest criteri calia haver aportat
en el sobre C un calendari integral de treball, que contingués tot el procés des de
l’inici de les negociacions o la confecció del contracte, fins a la seva signatura.
L’esmentada documentació no s’ha aportat.


HOTARU, SL,

S’atorga 15 punts, atès que ha presentat un calendari integral de treball, que
conté els requisits demanats.
4) Pel compromís que la persona responsable del contracte estigui
disponible via telefònica i/o correu electrònic per donar resposta als
requeriments de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum i
de les formacions artístiques, per tal de garantir la bona execució del
contracte, s’atorgarà 15 punts.
Tant les trucades com els correus electrònics s’hauran de contestar en un termini
màxim de 4 hores.


Discmedi, SA,

S’atorga 15 punts, atès el compromís de que la persona responsable del
contracte estigui disponible via telefònica i/o correu electrònic per donar resposta
als requeriments de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum i
de les formacions artístiques, en un termini màxim de 4 hores.


HOTARU, SL,

S’atorga 15 punts, atès el compromís de que la persona responsable del
contracte estigui disponible via telefònica i/o correu electrònic per donar resposta
als requeriments de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum i
de les formacions artístiques, en un termini màxim de 4 hores.
5) Qualificació del tècnic amb llicenciatura o grau en dret requerit per
executar el present, fins a 20 punts


Discmedi, SA

S’atorga 0 punts, atès que per a la valoració d’aquest criteri calia haver aportat
en el sobre C la titulació corresponent, i no s’ha aportat.


HOTARU, SL,

S’atorga 20 punts, atès que s’acredita mitjançant certificat que el tècnic/a es
titulat/a graduat/a en Dret amb màster en fiscalitat.

RESUM DE LA PUNTUACIÓ

CRITERI 1
CRITERI 2

DISCMEDI HOTARU
35
9,14
0
15
5
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CRITERI 3
CRITERI 4
CRITERI 5
TOTAL

0
15

15
15

0
50

20
74,14

PROPOSTA ADJUDICACIÓ:
Vistes les puntuacions assolides per les empreses seguint els criteris establerts
al PCAP, que regeix la present licitació es proposa com a adjudicatària del
contracte a l’empresa que ha assolit la puntuació més elevada HOTARU, SCP,
amb CIF J-67166959, pel preu de 1.022.423,87.-€, IVA inclòs.
Barcelona,
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. MANUEL VAZQUEZ ASENCIO, Cap de Departament, el dia 23/07/2021 a les 21:49, que informa.

