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Informe de valoració final de les proposicions presentades per a la contractació 
administrativa del servei de realització tècnica dels actes i esdeveniments institucionals 
del President de la Generalitat al Palau de la Generalitat i a la resta d’espais on es portin 
a terme. Exp. 2021-7 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de realització tècnica dels actes i esdeveniments 
institucionals del President de la Generalitat al Palau de la Generalitat i a la resta d’espais on 
es portin a terme, va iniciar-se un procediment obert per adjudicar l’esmentat servei.  
 
En data 30 de juliol de 2020 es va publicar al perfil del contractant i al DOUE el corresponent 
anunci de licitació, en el qual s’establia com a data límit de presentació el dia 4 de setembre, 
fins a les 11 hores. 
 
Dins el termini de presentació d’ofertes, les següents empreses van lliurar la corresponent 
documentació en els sobres A, B i C, i han estat admeses a la licitació: 
 

- Arcoiris Lighting Systems, SA 
- Mediaproducción, SLU 
- Iniciatives Events, SL 
- So i Art Prat, SL 

 
La valoració de les propostes tècniques (sobre B) admeses a la licitació s’ha efectuat  seguint 
els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives particulars.  
 
Segons consta en l’informe de 5 d’octubre de 2020, les proposicions presentades han obtingut 
les següents puntuacions parcials i totals i, per tant, queden classificades per ordre decreixent 
de la forma següent:  
 

Empreses 
Apartat A 

Valoració de la 
proposta tècnica 

Iniciatives Events, SL 32,70 
Mediaproducción, SLU  17,00 
So i Art Prat, SL 16,40 
Arcoiris Lighting Systems, SA 11,50 

 
L’informe sobre les valoracions tècniques s’ha presentat a la mesa de contractació que l’ha 
acceptat. A continuació,  en data 13 d’octubre de 2020 s’ha procedit en acte públic de la mesa 
de contractació a comunicar les puntuacions obtingudes pels licitadors, a obrir el sobre C de 
les empreses licitadores i a fer lectura pública de les ofertes econòmiques corresponents. 
 
Per tant, escau ara fer la valoració dels criteris d’adjudicació  especificats en l’annex 4 del  
plec de clàusules administratives particulars (criteris d’adjudicació la valoració dels quals 
es produeix de forma automàtica per aplicació de fórmules): 
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Els descomptes que han proposat les empreses en les seves ofertes econòmiques han estat 
els següents: 
 

Empresa Descompte 
Iniciatives Events, SL 39% 
Mediaproducción, SLU 6% 
So i Art Prat, SL 37% 
Arcoiris Lighting Systems, SA 42% 

 
 

B1 Oferta econòmica. Fins a 48 punts 
 
L’oferta que presenti un descompte més elevat sobre els preus unitaris, rebrà la màxima 
puntuació. La resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional d’acord amb la següent fórmula: 
 
Descompte que es valora x 48 
Descompte més elevat 
 
Es considerarà una oferta incursa en valor anormalment baixos quan la puntuació 
obtinguda pels  criteris d’adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de 
les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, l’oferta obtinguda pel descompte 
sigui superior a la mitjana aritmètica (*) de les ofertes econòmiques presentades en un 
percentatge superior al 20%: 
 
1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en 
els criteris d’adjudicació que no són preu. 
2. La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses 
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris que no són preu. 
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor 
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no 
són preu. 
 
(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la 
mitjana s’ha d’excloure l’oferta econòmica (preu) que sigui d’una quantia més elevada 
quan sigui superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana. 
 
De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha 
ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, 
s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas 
indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana 
s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 
 
 

 



   
  D

E
P

. D
E

 L
A

 P
R

E
S

ID
E

N
C

IA

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Anna Maria
Clarimon Alsina 05/11/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0J2OAGP7VWBA8SCALTWE9R9311VUDBHC*
0J2OAGP7VWBA8SCALTWE9R9311VUDBHC

Data creació còpia:
25/11/2020 10:39:40

Data caducitat còpia:
25/11/2023 00:00:00

Pàgina 3 de 8

 

Pl. Sant Jaume, 4 
Palau de la Generalitat 
08002 Barcelona 
Tel. 93 402 46 00 
 

 
 
Procedeix ara determinar, en aplicació dels criteris establerts en l’Annex 4 del PCAP, si una 
empresa ha presentat una oferta que estigui incursa en valors anormalment baixos. 
 
Cal aclarir que tal i com estableix l’annex 4 del PCAP que per tal de considerar una oferta 
incursa en valors anormalment baixos caldrà que la puntuació obtinguda pels criteris 
d’adjudicació que no són preu sigui inicialment desproporcionada i que al mateix temps 
també ho sigui l’oferta econòmica obtinguda pel descompte. 
 
En primer lloc, analitzarem la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no 
son preu:  
 
Es considerarà una oferta incursa en valor anormalment baixos quan la puntuació obtinguda 
pels  criteris d’adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de les següents 
variables 1 i 3. Cal doncs, buscar aquestes variables: 
 
Variable 1:   
 
Aquesta variable, és la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses 
licitadores en els criteris d’adjudicació que no són preu.  
 
Per tant, per tal d’obtenir-la, cal sumar la puntuació obtinguda per les empreses en  l’apartat 
A1 que correspon a la valoració de l’oferta tècnica (annex 3 del  PCAP) i la puntuació 
obtinguda per les empreses en l’apartat B2 que correspon a la valoració de l’experiència del 
personal (annex 4 del PCAP). Un cop realitzada la suma cal efectuar la mitjana aritmètica de 
les puntuacions. 
 
A continuació s’inclou un quadre amb el detall de les puntuacions obtingudes per les empreses 
en l’apartat A1 i en l’apartat B2, el sumatori dels 2 apartats i la mitjana resultant.  
 

 
 
Variable 1: Mitjana aritmètica: 21,65 
  

Empreses Apartat A1  Valoració 
de la proposta tècnica                   

Apartat B2 Valoració 
experiència personal 

(criteri no preu)
Total A1+B2

Iniciatives Events, SL 32,70 3,00 35,70
Mediaproducción, SLU 17,00 3,00 20,00
So i Art Prat, SL 16,40 3,00 19,40
Arcoiris Lighting Systems, SA 11,50 0,00 11,50
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Variable 2:   
 
Aquesta variable, és la desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les 
empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris que no són preu. 
 
Es a dir, a la puntuació obtinguda per les empreses en els criteris de valoració que no son 
preu cal restar la mitjana aritmètica (21,65) es a dir, (total A1+B2 - 21,65). El resultat es mostra 
en el quadre següent: 
 

 
 
Variable 3:   
 
Aquesta variable, és el càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en 
valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no 
són preu. 
 
Es a dir, cal convertir els valors obtinguts en  la variable 2 a valors absoluts i a continuació, 
calcular la mitjana aritmètica de les desviacions en valors absoluts. El resultat es mostra en el 
quadre següent: 
 

 
 
Variable 3: Mitjana desviacions absolutes 7,03 
 
Un cop determinades les 3 variables, cal veure si alguna de les ofertes està incursa en valor 
anormalment baixos. Serà així, quan la puntuació obtinguda pels  criteris d’adjudicació 
que no són preu estigui per damunt de la suma de les següents variables 1 i 3. 
 

 

Empreses Apartat A1  Valoració 
de la proposta tècnica                   

Apartat B2 Valoració 
experiència personal 

(criteri no preu)
Total A1+B2

Variable 2: 
Desviació de la 

mitjana
Iniciatives Events, SL 32,70 3,00 35,70 14,05
Mediaproducción, SLU 17,00 3,00 20,00 -1,65
So i Art Prat, SL 16,40 3,00 19,40 -2,25
Arcoiris Lighting Systems, SA 11,50 0,00 11,50 -10,15

Empreses Apartat A1  Valoració 
de la proposta tècnica                   

Apartat B2 Valoració 
experiència personal 

(criteri no preu)
Total A1+B2

Variable 2: 
Desviació de la 

mitjana

Variable 3: 
Desviacions en 
valors absoluts

Iniciatives Events, SL 32,70 3,00 35,70 14,05 14,05
Mediaproducción, SLU 17,00 3,00 20,00 -1,65 1,65
So i Art Prat, SL 16,40 3,00 19,40 -2,25 2,25
Arcoiris Lighting Systems, SA 11,50 0,00 11,50 -10,15 10,15

Variable 1: Mitjana aritmètica 21,65
Variable 3: Mitjana desviacions absolutes 7,03
Suma  variable 1+ variable 3 28,68
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Per tant, si alguna oferta que en els criteris d’adjudicació que no són preu ha obtingut una 
puntuació superior a 26,68 punts, estarà incursa en valor anormalment baixos. Aquest és el 
cas de l’oferta de l’empresa Iniciatives Events, SL ja que la seva puntuació es superior 
a 28,68 punts. El resultat es mostra en la taula següent: 
 

 
 
Tal i com hem indicat anteriorment, per tal de considerar una oferta incursa en valors 
anormalment baixos caldrà que la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no 
són preu  sigui inicialment desproporcionada i que al mateix temps també ho sigui 
l’oferta econòmica obtinguda pel descompte.  
 
En conseqüència, a continuació, analitzarem les ofertes econòmiques que han 
presentat les empreses: 
 
L’oferta econòmica d’aquest expedient es basa en un descompte sobre els preus unitaris 
establerts en la prescripció 8.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, per tant, el descompte 
més baix és l’oferta més cara (6%) i el descompte més alt és l’oferta més econòmica (42%). 
 
En primer lloc, s’ha calculat la mitjana de les ofertes de descompte, que és el 31%, i atès que 
s’han presentat 4 empreses a la licitació es procedeix a determinar si hi ha ofertes de 
descompte que siguin superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, és a dir, les 
ofertes que siguin més cares, que en aquest cas serien les ofertes que ofereixen menys 
descompte, d’acord amb la regla establerta en el PCAP.  
 
Per tant, s’ha calculat el 15 % de la mitjana aritmètica (31%),  el resultat és 4,65%. Aquest 
resultat s’ha restat de la mitjana aritmètica que és el 31%. Per tant, 31% - 4,65% = 26,35% 
aquest percentatge del 26,35% és el llindar per determinar quina oferta cal excloure de la nova 
mitjana de baixa.  
 
La comparació de quines empreses estan en aquesta situació i s’han de descartar per tornar 
a calcular la nova mitjana, tal com es mostra en el quadre següent: 
 

Empresa B1 Oferta econòmica 
 

Llindar 
 

 
Oferta inferior 

al llindar 
Iniciatives Events, SL 39,00% 26,35 % No  

Mediaproducción, SLU 6,00% 26,35 % Sí 

So i Art Prat, SL 37,00% 26,35 % No  

Arcoiris Lighting Systems, SA 42,00% 26,35 % No  

Empreses Total A1+B2 Llindar baixa Temeritat            
(oferta > 28,68)

Iniciatives Events, SL 35,70 28,68 Si
Mediaproducción, SLU 20,00 28,68 No
So i Art Prat, SL 19,40 28,68 No
Arcoiris Lighting Systems, SA 11,50 28,68 No
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D’acord amb l’Annex 4 del PCAP, s’ha extret l’oferta de Mediaprodución, SLU perquè no 
supera el llindar de 26,35 %. La nova mitjana s’ha de calcular només amb la resta de tres 
ofertes que no estan en el cas indicat, ja que totes superen el llindar de 26,35%. 
  
Per tant, la nova mitjana, amb les tres empreses restants, és de 39,33%. I sobre aquesta 
mitjana s’ha de calcular si hi ha ofertes de descompte que siguin superiors en un 20% a la 
mitjana,  d’acord amb allò establert en l’Annex 4 del PCAP, per saber si incorren en una baixa 
inicialment desproporcionada.  
 
El resultat final és que cap de les empreses, inclosa la millor oferta, amb un descompte del 
42%, ha incorregut en una baixa inicialment desproporcionada atès que cap ha presentat una 
oferta de descompte superior al 47,20% (20% de la nova mitjana). A continuació es mostra 
taula indicativa:  
 

 
Empresa B1 Oferta 

econòmica 
 

20 % sobre la nova 
mitjana  

 
Temeritat (oferta > 

47,20%)  
Iniciatives Events, SL 39,00% 47, 20 % No  
Mediaproducción, SLU 6% 47,20 % No 
So i Art Prat, SL 37,00% 47, 20 % No 
Arcoiris Lighting Systems, 
SA 42,00% 47, 20 % No 

 
Conclusió: 
 
No es compleixen els 2 requisits acumulatius establerts en l’Annex 4, atès que per tal de 
considerar que una oferta ha incorregut en una baixa inicialment desproporcionada cal que la 
puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu sigui inicialment 
desproporcionada i que al mateix temps també ho sigui l’oferta econòmica obtinguda 
pel descompte.  
 

 
 
Per tant, correspon ara, aplicar la fórmula establerta en l’apartat B1 de l’Annex 4 del PCAP i 
d’aquesta forma obtenir la puntuació corresponent a l’oferta econòmica que ha presentat 
cadascuna de les empreses licitadores: 
 
 

Empreses Temeritat Criteris 
Subjectius Temeritat Criteri Preu Temeritat final

Iniciatives Events, SL Si No No
Mediaproducción, SLU No No No
So i Art Prat, SL No No No
Arcoiris Lighting Systems, SA No No No
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Empreses B1 Oferta econòmica Total Apartat B1 

Iniciatives Events, SL 39,00% 44,57 
Mediaproducción, SLU 6,00% 6,86 
So i Art Prat, SL 37,00% 42,29 
Arcoiris Lighting Systems, SA 42,00% 48,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb les indicacions de les empreses en aquest apartat, la puntuació obtinguda ha 
estat la següent:  
 

Empreses Total Apartat B2 

Iniciatives Events, SL 3,00 
Mediaproducción, SLU 3,00 
So i Art Prat, SL 3,00 
Arcoiris Lighting Systems, SA 0,00 

 
Finalment, segons els criteris de valoració  que  es produeixen de forma automàtica per 
aplicació de fórmules, establerts  en l’annex 4 (sobre C) del plec de clàusules administratives 
particulars, que regeix aquest contracte, les proposicions presentades han obtingut les 
següents puntuacions parcials i totals:  
 

Empreses Total Apartat 
B1 

Total Apartat 
B2 

Total 
(B1+B2) 

Iniciatives Events, SL 44,57 3,00 47,57 
Mediaproducción, SLU 6,86 3,00 9,86 
So i Art Prat, SL 42,29 3,00 45,29 
Arcoiris Lighting Systems, SA 48,00 0,00 48,00 

 
 
 
Conclusió, 
 
D’acord amb els criteris de valoració del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix aquest contracte, les proposicions presentades han obtingut les següents puntuacions 
parcials i totals i, per tant, queden classificades per ordre decreixent de la forma següent: 

B2  Experiència del personal tècnic especialista adscrit al contracte. Fins a 3 
punts:  
 
Es valorarà fins a 3 punts que almenys el 50% del personal tècnic especialista que durà 
a terme la prestació del servei disposi almenys de 5 anys d’experiència en el seu àmbit 
de treball.    
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Empreses 
Valoració 
Annex 3  
Sobre B 

Valoració 
Annex 4                         
Sobre C 

Total 

Iniciatives Events, SL 32,70 47,57 80,27 
So i Art Prat, SL 16,40 45,29 61,69 
Arcoiris Lighting Systems, SA 11,50 48,00 59,50 
Mediaproducción, SLU 17,00 9,86 26,86 

 
Per les raons exposades i segons la valoració que s’ha fet, es considera que la proposta més 
avantatjosa és la de l’empresa Iniciatives Events, S.L. La despesa màxima d’aquest 
contracte s’estableix en un màxim de 423.500 € IVA inclòs, dels quals 350.000 €, corresponent 
a l’import del contracte i 73.500 € a l’IVA suportat: 
 

Pressupost de licitació IVA Pressupost base de 
licitació 

350.000 € 73.500 € 423.500 € 
 
L’empresa aplicarà un descompte del 39% sobre els preus unitaris que es facturin al llarg de 
la vigència del contracte i almenys el 50% del personal tècnic especialista que durà a terme la 
prestació del servei disposarà almenys de 5 anys d’experiència en el seu àmbit de treball.    
 
 
 
 
 
 
 
Sub-directora general d’Obres i Serveis 
 
 

 




