ACTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACTA DE VALORACIÓ DEL SOBRE B DELS LOTS
5 i 6 i PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ, DEL PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA, DEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI, SENYALÍSTICA I
AUDIOVISUALS, I EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL CCC VIRGÍNIA AMPOSTA

En data 21 de febrer de 2022, a les 14:00 hores, es reuneix la Mesa de
contractació composada pels membres següents:
- Presidenta:
Senyora Marta Goñi Modrego, Arquitecta municipal.
- Vocals:
Senyors/es:

Ricardo Muñiz Merino, Secretari de la Corporació
Vanessa Ceba Piqueras, Tresorera de la Corporació, en
substitució de l’Interventor de la Corporació.
Josep Ma Monleón Bellafont, responsable del departament de
compres
Teodoro Pérez Habas, Cap de cultura

Actua com a secretària de la Mesa la senyora Regina Pauné i Grané, Cap de la
Unitat de secretaria.
Assisteix també la senyora Aida Cortés Ausió, Cap d’Urbanisme, projectes i
obres públiques de la Corporació.
La presidència declara obert l’acte i es procedeix a informar que s’ha detectat
un error material de transcripció a l’acta de valoració del sobre B dels Lots 5 i 6
i proposta d’adjudicació de l’esmentada licitació.
Així, en la classificació de les ofertes del Lot 5 on diu:
“Lot 5:
Núm.
5
4
1
2
3

Empresa licitadora
Inad-Hoc Habitat, SL
Instal·lacions Integrals i Equipament per
l’Hàbitat, SL (Kausa)
Nogales Barcelona, SL
Técnicas en Marcaje, SL
Proseñal, SLU

Total punts sobre
B
100
63,32
57,12
51,34
36,76

***
En conseqüència, la Mesa dona conformitat a l’aprovació d’aquesta acta
proposant a l’òrgan competent l’adjudicació de la licitació, previ requeriment de
la documentació exigida en els Plecs Administratius i Annex I, així com el
dipòsit de la garantia, si s’escau, a la proposició presentada per:
Lot 5.- Senyalització - A favor de l’empresa núm. 5, Inad-Hoc Habitat, SL, i
una puntuació total de 100 punts
*****
Hauria de dir:
“Lot 5:
Núm.
4
1
2
3

Empresa licitadora
Instal·lacions Integrals i Equipament per
l’Hàbitat, SL (Kausa)
Nogales Barcelona, SL
Técnicas en Marcaje, SL
Proseñal, SLU

Total punts sobre
B
63,32
57,12
51,34
36,76

****
En conseqüència, la Mesa dona conformitat a l’aprovació d’aquesta acta
proposant a l’òrgan competent l’adjudicació de la licitació, previ requeriment de
la documentació exigida en els Plecs Administratius i Annex I, així com el
dipòsit de la garantia, si s’escau, a la proposició presentada per:
Lot 5.- Senyalització - A favor de l’empresa núm. 4, Instal·lacions Integrals i
Equipament per l’Hàbitat, SL (Kausa), i una puntuació total de 63,32 punts
*****”
Tenint en compte que l’informe tècnic de valoració d’ofertes, previ a
l’esmentada classificació, que va ser emès per la Cap d’Urbanisme, projectes i
obres públiques de la Corporació establia el següent:

“El 20 de desembre de 2021 es va sol·licitar a l’empresa Inad-Hoc Habitat, S.L.
que justifiqués la baixa temerària, atès que l’oferta presentada era inferior al
10% de la mitjana de les ofertes que no estan per sobre del 10% de la mitjana

del total de les ofertes, d’acord amb el que estableix l’article 85.4 del RD
1098/2001.
Passats 10 dies naturals l’empresa Inad-Hoc Habitat, S.L. no ha justificat dita
baixa, per la qual cosa es PROPOSA:
L’adjudicació del contracte de subministrament del mobiliari, senyalística i
audiovisuals, i equipament escènic, pel Centre Cívic i Cultural Virgínia
Amposta, de Sant Vicenç dels Horts, (Lot 5), a favor de l’empresa Instal·lacions
Integrals i Equipament per l’Hàbitat, SL, per un import total del contracte de
6.473,60 € IVA exclòs.”
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, determina que les
administracions públiques puguin rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.
Atès que l’error detectat és un error material a l’hora de transcriure l’informe
tècnic de valoració d’ofertes i classificar-les, que encaixa dins el supòsit
contemplat en l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, els membres de la mesa de
contractació, aproven esmenar per unanimitat l’error detectat així com el nou
redactat de l’acta de valoració del sobre B dels Lots 5 i 6 i proposta
d’adjudicació, del procediment obert, tramitació ordinària, del subministrament
de mobiliari, senyalística i audiovisuals, i equipament escènic del CCC Virgínia
Amposta, que signaran tot seguit.
La presidència dóna per acabat l’acte a les 14:10 hores estenent-se la present
que signen els components de la Mesa, de la qual cosa la secretària que
subscriu en dóna fe.
La presidenta

La secretària

Els vocals

