ANNEX I
ANTECEDENTS
1. En data 3 de maig de 2021, Badalona Cultura S.L. va publicar al seu perfil del
contractant ubicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de Catalunya la
licitació de serveis de disseny de la creativitat, línia gràfica i disseny de la campanya
de la programació professional núm. expedient BC2021_CON1.
2. En data 28 de maig de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre 1, amb la
informació que consta a la l’Acta corresponent publicada al perfil del contractant.
3. En data 2 de juny de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre 2, amb la informació
que consta a l’acta corresponent que està publicada al perfil del contractant.
4. En data 10 de juny de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre 3.
5. Analitzada les ofertes presentades, la Mesa va determinar que, abans d’adjudicar
l’oferta al licitador Lab Creative, atès que la seva proposta econòmica podria suposar
una reducció temerària del preu, a tenor del que disposa l’article 85 i següents del
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, procedeix requerir a la referida
empresa per a que, en el termini no superior a tres dies hàbils a comptar a partir del
següent a la notificació remeti explicació motivada que justifiqui i desglossi raonada
i detalladament la seva oferta econòmica, tal com disposa l’article 149 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
6. En data 8 de juny de 2021, l’empresa LAB CREATIVE, per mitjà de correu
electrònic va remetre amb l’argumentació de les raons per les que l’entitat entenia que
la oferta efectuada no suposava una oferta anormalment baixa.
7. De conformitat amb el que disposa l’article 149.6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la mesa de contractació ha d’avaluar tota la
informació i documentació proporcionada pel licitador dins de termini i, en cas que es
tracti de la mesa de contractació, ha d’elevar de manera motivada la corresponent
proposta d’acceptació o rebuig a l’òrgan de contractació.
Per això, en relació a les manifestacions efectuades per CREATIVE LAB la mesa
de contractació emet el següent INFORME DE MOTIVACIÓ SOBRE LA
TEMERITAT:
D’antuvi hem de partir de la premissa de què ens trobem davant d’una licitació amb
unes característiques molt especials on la determinació del preu no sempre ha de
venir referenciada per tarifes estàndards. El disseny és una activitat creativa on no hi
ha una correlació normal entre hores de dedicació dels dissenyadors i el treball

efectuat. Com qualsevol altra tasca imaginativa, la confecció del disseny pot fer-se de
forma gairebé immediata o requerir de moltes hores de pensar fins a que surt la idea
definitiva.
Per això, en aquest sector, en el que abunden normalment les microempreses, amb
plantilles de menys de 5 treballadors i una estructura mínima, la facturació del disseny
no s’efectua amb els patrons de càlculs ordinaris de matèries primeres més preu/hora
del personal al que s’afegeix un percentatge d’estructura més beneficis. Aquí parlem,
en essència d’una persona davant d’un ordinador i la capacitat o la inspiració.
De fet, tant és així que la pròpia licitació va determinar preus ordinaris de mercat per
establir el preu base de licitació.
Així doncs, la forma més idònia per establir si el preu ofert per la empresa CREATIVE
LAB, S.L., una mercantil amb 8 anys d’experiència al sector, era comprovar sí el preu
de la seva oferta era el que la seva empresa determina com a preu de mercat en
contractes similars.
Per a aquesta justificació, l’empresa va aportar 5 factures (que per raons de privacitat
no transcriurem aquí per a preservar el seu know how empresarial) en contractes
d’una dimensió i característiques força similars a les que constitueixen l’objecte de la
licitació, on totes elles importaven quantitats equivalents o similars a la de 9.800 euros
(IVA exclòs), el que ens fa entendre què és un preu de mercat en el sector en una
empresa amb una dimensió reduïda com la licitadora.
Per aquest motiu, la mesa de contractació CONCLOU:
Que a la vista de les al·legacions i documentació presentada per CREATIVE LAB,
s’admet la justificació de la proposició econòmica realitzada per l’empresa en entendre
que la quantia de 9.800 € (IVA exclòs) de l’oferta és un preu de mercat adient i
adequat i no constitueix una reducció temerària del preu.
A Badalona, 21 de juny de 2021

La presidenta de la Mesa

Eva Pagés Corral.

