Àrea de Presidència
Gabinet de Premsa i Comunicació

DECRET

Fets
1. D’acord amb l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant
procediment obert simplificat de sumari, del servei relatiu a la producció de peces
audiovisuals «CONNECTEM» per fer difusió de les línies estratègiques de la
Diputació de Barcelona, amb un pressupost base de licitació de 36.300 €, que inclou
l’IVA del 21% per valor de 6.300 €, el qual va ser aprovat per Decret del Diputat
Delegat de la Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona de
data 25 d’octubre de 2018.
2. Segons l’informe de valoració de baixa anormal o desproporcionada i proposta
d’adjudicació del procediment obert simplificat sumari amb varis criteris d’adjudicació
emès per la cap del Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes
Editorials del Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona en data
18 de gener de 2019 el text del qual és el següent:
“Informe valoració de baixa anormal i proposta d’adjudicació del procediment obert
simplificat de sumari amb varis criteris d’adjudicació, preu més baix i reducció de
termini, del servei relatiu a la contractació corresponent a la producció de peces
audiovisuals de la campanya “CONNECTEM” per fer difusió de les línies
estratègiques de la Diputació de Barcelona, aprovat per decret del Diputat Delegat
de la Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona de data 25
d’octubre de 2018, per un pressupost màxim de licitació de trenta mil euros (30.000 €),
més sis mil tres-cents euros (6.300 €) en concepte d’Impost sobre el valor afegit al
tipus del 21 %.
En data de 15 de novembre de 2018, es va procedir a l’obertura de l’únic sobre
corresponent a la documentació administrativa i als criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica de les següents empreses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IGLUUU STUDIO, SL
HOTARU, SCP
NOVA VERANDA 2010, SL
ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS, SL
UNIUNFANDOS, SL
BENECE PRODUCCIONS, SL
VISUALMEDIA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, SL
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8. LAVINIA NEXT, SL
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteri 1: Preu ......................................................................................... fins a 70 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta
més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre
les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Criteri 2: Reducció de termini .................................................................. fins a 30 punts
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Reducció del termini d’una setmana....................................................................10 punts
Reducció del termini de dues setmanes..............................................................20 punts
Reducció del termini de tres setmanes................................................................30 punts
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
L’obertura del sobre únic de les empreses admeses ofereix els següents resultats:

EMPRESES

IGLUUU STUDIO, SL
HOTARU, SCP
NOVA VERANDA 2010, SL
ESTUDI DE
COMUNICACIÓ INTUS, SL
UNIUNFANDOS, SL
BENECE PRODUCCIONS,
SL
VISUALMEDIA
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL, SL
LAVINIA NEXT, SL
Llindar

Criteri 1: Preu fins a 70 punts
Punts

Criteri 2: Reducció
del termini de
lliurament fins a 30
punts
Oferta
Punts

Puntuació
total

Oferta

Diferència

19.500,00 €
27.045,00 €
30.000,00 €

10.500,00 €
2.955,00 €
0,00 €

70,00
19,70
0,00

3
3
1

30
30
10

100,00
49,70
10,00

24.000,00 €
24.500,00 €

6.000,00 €
5.500,00 €

40,00
36,67

3
2

30
20

70,00
56,67

26.400,00 €

3.600,00 €

24,00

1

10

34,00

22.900,00 €
23.688,00 €
21.604,24 €

7.100,00 €
6.312,00 €
8.395,76 €

47,33
42,08
55,97

3
3

30
30

77,33
72,08

A la vista del resultat de les ofertes presentades, s’aprecia que l’oferta de l’empresa
IGLUUU STUDIO, SL, resulta anormal o desproporcionada d’acord amb la clàusula
1.15 del PCAP, per tant, d’acord amb l’article 149 del de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre (LCSP),
es procedeix a requerir-li per tal que, durant el termini de cinc dies hàbils a comptar
des de l’enviament de l’esmentat escrit, justifiqui la seva oferta i precisi les condicions
de la mateixa, en particular amb allò que refereix a l’estalvi que permeti el procediment
d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades, les condicions
excepcionalment favorables de que disposi per executar la prestació, entre altres.
En data 19 de novembre de 2018 es va requerir a l’empresa IGLUUU STUDIO, SL per
a què, en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’enviament de l’esmentat
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requeriment, aportés la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs
per a contractar.
L’empresa IGLUUU STUDIO, SL ha presentat dins el termini la justificació oportuna a
la circumstància que ha donat lloc a la baixa oferta econòmica. L’empresa justifica el
següent:


El seu equip intern fixe està format per dues productores, un realitzador, un
director de fotografia i un editor, fet que els permet desenvolupar el projecte
sense haver de subcontractar aquest personal.



Argumenten que amb aquest mateix equip ja han treballat per a d’altres
administracions públiques (Ajuntament de Barcelona, SEM i Generalitat de
Catalunya) i per a empreses privades (Bicentury, Wallbox, Schweppes i
Vueling) fent produccions de qualitat.



A més, afegeixen que compten amb material tècnic de propietat i que en no
haver-lo de llogar, els seus costos de producció poden ser més ajustats.

Per tot això cal entendre que l’oferta econòmica presentada per l’empresa IGLUUU
STUDIO, SL, per import de 19.500 € IVA exclòs, segons les seves justificacions no
suposa una oferta anormalment baixa. Fent cas a les justificacions rebudes s’entén
evitable la possible consideració de baixa, considerant que l’oferta pot ser normalment
complerta, per la qual cosa es procedeix a la seva valoració.
El resum de la valoració final de les ofertes presentades i admeses per ordre de puntuació:

Criteri 1: Preu fins
a 70 punts

Criteri 2:
Reducció
de termini
fins a 30
punts

IGLUUU STUDIO, SL
VISUALMEDIA
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL, SL

19.500,00 € 70,00

30

100,00

1

22.900,00 € 47,33

30

77,33

2

LAVINIA NEXT, SL

23.688,00 € 42,08

30

72,08

3

ESTUDI DE COMUNICACIÓ
INTUS, SL

24.000,00 € 40,00

30

70,00

4

UNIUNFANDOS, SL

24.500,00 € 36,67

20

56,67

5

EMPRESES
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HOTARU, SCP

27.045,00 € 19,70

30

49,70

6

BENECE PRODUCCIONS, SL

26.400,00 € 24,00

10

34,00

7

NOVA VERANDA 2010, SL

30.000,00 €

10

10,00

8

0,00

Un cop realitzada la valoració i analitzada l’oferta anormalment baixa, la sotasignada
cap del Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes Editorials del
Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona proposa a l’òrgan de
contractació l’adjudicació de la contractació corresponent a la producció de peces
audiovisuals de la campanya “CONNECTEM” per fer difusió de les línies
estratègiques de la Diputació de Barcelona a l’empresa IGLUUU STUDIO, SL amb
CIF B65657082 d’acord amb la seva oferta pel següent preu:

Import preu ofert IVA
exclòs
19.500,00 €

Tipus impositiu IVA

21 %

Import IVA
4.095,00 €

Total import preu
ofert IVA inclòs
23.595,00 €

Les despeses derivades d’aquesta contractació es faran efectives amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/11100/92050/22602 (22712 pressupost 2018) del
pressupost de l’any 2019 de la Diputació de Barcelona.

Fonaments de dret
1. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per
la qual es trasposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (LCSP), per
a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
2. Vist l’apartat 4.2.3.a.1) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol (publicat al
BOPB d’11 de juliol de 2018), que estableix que la competència per dictar aquesta
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resolució correspon al Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona.
Per tant, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb l’informe de la cap del Servei d’Imatge
Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes Editorials, la contractació no
harmonitzada del servei relatiu a la producció de peces audiovisuals
«CONNECTEM» per fer difusió de les línies estratègiques de la Diputació de
Barcelona a l’empresa IGLUUU STUDIO, SL, amb NIF B65657082, per un import de
dinou mil cinc-cents euros (19.500 €), més quatre mil noranta-cinc euros (4.095 €), en
concepte de 21% d’IVA, de conformitat amb la seva oferta.
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta contractació per un
import de vint-i-tres mil cinc-cents noranta-cinc euros (23.595 €) IVA inclòs, i
REAJUSTAR comptablement les aplicacions pressupostàries aprovades inicialment,
per adequar-les a l’import de l’oferta econòmica de l’empresa proposada com
adjudicatària, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11100/92050/22602 (22712 pressupost 2018) del pressupost de 2019 de la
Diputació de Barcelona.
Tercer. ESTABLIR l’ordre de les empreses que no han estat adjudicatària, de
conformitat amb la proposta de la Cap del Servei d’Imatge Corporativa, Difusió,
Esdeveniments i Projectes Editorials del Gabinet de Premsa i Comunicació, de data 18
gener de 2019, d’acord amb el següent detall:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VISUALMEDIA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, SL
LAVINIA NEXT, SL
ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS, SL
UNIUNFANDOS, SL
HOTARU, SCP
BENECE PRODUCCIONS, SL
NOVA VERANDA 2010, SL

Registre de Decrets: Decret Núm. 1155 de data 07/02/2019

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 75e6b32a75b1690a9cd6 Adreça de validació:

Pàgina 6

Àrea de Presidència
Gabinet de Premsa i Comunicació

Quart. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona
Cinquè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona.
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Metadades específiques del document
2018/0009807

Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable - Import
Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència VNIS

GAB. PREMSA I COMUNICACIÓ
Gab. Premsa i Comunicació
D0506SE28 Serveis obert simplificat de tramitació sumària
Adjudicar la contractació del servei relatiu a la producció de peces
audiovisuals «CONNECTEM» per fer difusió de les línies estratègiques de la
Diputació de Barcelona
Adjudicar la contractació del servei relatiu a la producció de peces
audiovisuals «CONNECTEM» per fer difusió de les línies estratègiques de la
Diputació de Barcelona
IGLUUU STUDIO SL - B65657082
1903000105 - 23.595,00€ IVA inclòs
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
Of. Administració
Ser. Contractació
oad.contractació Ext. 49269
D 11040/2018

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Responsable directiu Servei
Promotor
Director del Gabinet de la
Presidència
Intervenció General

Signatari
CPISR-1 C Maria Angels Prats Nadal

Acte
Proposa

Data acte
31/01/2019, 12:59

CPISR-1 C Montserrat Tordera Vigas

Proposa

04/02/2019, 17:48

CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

05/02/2019, 19:02

Diputat/ada delegat/ada

Jordi Martí Galbis (SIG)

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Resol

Secretària General

CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia

07/02/2019, 10:24

Dóna fe, als efectes 08/02/2019, 09:36
de l'art. 3.2.e) del
RD 128/2018
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