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INFORME TÈCNIC PROPOSTA VALORACIÓ OFERTES 
AMB CRITERIS AUTOMÀTICS PROCEDIMENT OBERT 

DEL PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA DEL SERVEI DE FORMACIÓ ARTÍSTICA 
I CULTURAL I LES ACCIONS ASSOCIADES DE L’ATENEU 
DE LES ARTS DE VILADECANS PELS CURSOS 2022/2023 

 

 

 

 
 
Sergio Ramos Cebrián com a tècnic  de la S.P.M. VILADECANSQUALITAT S.L. 
   

INFORMA 
Identificació del document   
 
Informe tècnic per adjudicar el procediment obert per a la contractació del SERVEI DE 
FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL, I LES ACCIONS ASSOCIADES A L’ATENEU DE 
LES ARTS DE VILADECANS PEL CURS 2022/20223 
 
Antecedents   
 
• Atès que en data 4 de març de 2022 es va publicar per part de Viladecans Qualitat, S.L. 

a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya l’anunci de 
licitació dels referits serveis consistents en el procediment obert per a l’adjudicació dels 
serveis de formació artística i cultural i les accions associades de l’Ateneu de les Arts de 
Viladecans, mitjançant el procediment obert. 

 
• Atès que dins el termini conferit a tal efecte,  s’ha presentat les següents ofertes de 

licitació: 
 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 30/03/2022 a les 16:42h 
Núm. de Registre: E/000017-2022 
Identificador (NIF): G64855927 
EMPRESA: ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA FORMACIÓ I EL CONEIXEMENT 
INTERCULTURAL MUSICAL 

 
• Atès que en data 24 de maig a les 11h la Mesa de Contractació es va reunir per obrir els 

sobres C (contenidors de les ofertes econòmiques) presentats pels licitadors admesos a 
la licitació de referència, 

 
VALORACIÓ OFERTES  
 
Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert, es procedeix a  la 
valoració de les pliques d’acord amb els criteris continguts al Plec que són els següents: 

LLOC                 Viladecans NOM 
PROJECTE 

SERVEI DE FORMACIÓ 
ARTÍSTICA I CULTURAL, I 

LES ACCIONS ASSOCIADES 
A L’ATENEU DE LES ARTS 

DE VILADECANS PEL CURS 
2022/20223 

DATA 30 de maig del 2022 CODI 
PROJECTE 

206/21 
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a) Criteris de valoració automàtica 

Oferta econòmica sobre el preu de licitació. Fins a 55 punts. 
 
Els licitadors oferiran un mateix preu €/hora (IVA exclòs) per les categories P1, P2, P3, P4 i 
P5 (màxim 40€/hora) i un preu €/hora (IVA exclòs) per la categoria PR, i PC (màxim 
30€/hora). 
 
Obtindrà major puntuació l’oferta mes econòmica de les diferents ofertes admeses. 
 
La puntuació vindrà definida per l’aplicació  de la següent fórmula: 

 
 Categories P1, P2, P3, P4, P5 fina a 40 punts 
 

  
Pi = Puntuació de l’oferta. 

 Pmax = 40 
 Oi = Oferta analitzada. 
 O min = Oferta admesa més econòmica. 
 
 Categoria PR, PC fins a 15 punts 

 
Pi = Puntuació de l’oferta. 

 Pmax = 15 
 Oi = Oferta analitzada. 
 O min = Oferta admesa més econòmica. 

 
La puntuació del licitador serà la resultant de la suma de la puntuació obtinguda a les dues 
categories. 
 
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin conèixer 
clarament el que es considera fonamental per valorar-la. 
 
En cas de discrepància en les xifres expressades numèricament i les expressades en lletres, l’òrgan 
de contractació tindrà en compte les quantitats expressades en lletres. 
 
És imprescindible que aquesta oferta estigui signada pel representant de l’empresa licitadora i 
concordi amb la documentació general examinada i admesa. 
 
Dins del termini de quinze (15) dies de la signatura del contracte, VIQUAL facilitarà al contractista una 
primera planificació del servei, que podrà ser modificada per VIQUAL conforme disposi de la 
informació d’inscripció dels usuaris en cadascun dels cursos, activats o projectes. 
 
L’Ateneu de les Arts te una estructura de demanda que s’ha de anat consolidant al llarg dels darrers 
deu (10) anys, motiu pel qual en principi no és de preveure que en el curs 2022/2023 decaigui però 
cal entendre que si no hi ha demanda no hi haurà servei. 
 
Es consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes en que la baixa oferta sigui 
major a la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes presentades més cinc (5) unitats 
percentuals. 
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Si de l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament temerària o 
desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i 
les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la mesa de contractació acordarà la seva 
acceptació o no, als efectes de considerar l’oferta com a possible adjudicatària o excloure-la de la 
licitació. 
 
En cas que  no s’accepti la justificació presentada pel licitador; la mesa de contractació acordarà la 
seva exclusió, es comunicarà al licitador i aquesta oferta quedarà exclosa del procediment de licitació. 
Per tant, no es tindrà en compte  en la aplicació de cap dels criteris de puntuació. 
 
En cas que s’accepti la justificació presentada pel licitador; aquesta oferta s’admetrà en el 
procediment de licitació. 
 
 
Oferta 1:  
Nom licitador: ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA FORMACIÓ I EL CONEIXEMENT 
INTERCULTURAL MUSICAL 
 
Puntuació total ( sobre B ):  40 punts 
 
 

a) Oferta econòmica presentada  

Categories P1, P2, P3, P4, P5  

37,5 €/hora (IVA exempt)  

(El preu ofert no podrà̀ superar l’import de licitació́ 40,00.-€/hora (exempt IVA)  

Percentatge de baixa oferta: 6,25 %  

Preu total ofert per 5.845 hores estimades dos-cents dinou mil cent vuitanta-set amb 
cinquanta cèntims d’EUROS (219.187,50€)  

Categoria PR i CP  

30,00 €/hora (IVA exempt)  

(El preu ofert no podrà̀ superar l’import de licitació́ 30,00.-€/hora (exclòs IVA)  

Percentatge de baixa ofert: 0,00 %  

Preu total ofert per 2.802 hores estimades vuitanta-quatre-mil seixanta EUROS (84.060,00€)  

 
Valoració de l’oferta econòmica (fins a 55 punts) 

 
Aquesta empresa presenta una oferta de 303.247,50€ 
 
S’aplica la fórmula: 
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Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 
Pmax = Puntuació màxima 
Oi = Oferta de preu analitzada 
OT = Oferta tipus (import de licitació) 
Omin = Oferta admesa més econòmica 
 

a) Oferta econòmica per a les categories P1. P2. P3. P4. P5. Apliquem la formula i surt una 
puntuació 

a. 40 x [(219.187,50€ - 233.800€) / (219.187,50€ - 233.800€)]  = 40 
b) Oferta econòmica per a les categories PR i PC. Apliquem la formula i surt la puntuació 

a. 15 x [(84.060€ - 84.060€) / (84.060€ - 84.060€)] = 0 
 
De la suma de les puntuacions obtingudes surt la puntuació total del sobre C = 40 punts.  
 
• Atesa la valoració continguda al present informe, el licitador número 1, ASSOCIACIÓ 

CULTURAL PER A LA FORMACIÓ I EL CONEIXEMENT INTERCULTURAL MUSICAL 
ha obtingut en la suma de valoració automàtica la puntuació de 40 punts 
 

QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA I PUNTUACIÒ 
 

SERVEI DE FORMACIÓ ARTÍSTICA I 
CULTURAL I LES ACCIONS ASSOCIADES DE 
L’ATENEU DE LES ARTS DE VILADECANS 
PELS CURSOS 2022/2023 

55 
 PUNTS 

ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA 
FORMACIÓ I EL CONEIXEMENT 
INTERCULTURAL MUSICAL 40 

 
CONCLUSIÓ 
 
Vista la documentació presentada per l’empresa per a la licitació del procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada per a contractar el SERVEI DE FORMACIÓ 
ARTÍSTICA I CULTURAL I LES ACCIONS ASSOCIADES DE L’ATENEU DE LES 
ARTS DE VILADECANS PELS CURSOS 2022/20232, s’informa de la puntuació 
obtinguda de la oferta presentada i admesa als efectes oportuns. 
 
La qual cosa es comunica als efectes oportuns, a fi de que es procedeixi a l’adjudicació. 
 
Viladecans, 8 de juny 2022 
 

 
  

 
 
Sr. Sergio Ramos Cebrián 
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