ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient número: CTOH2021000005 Contractació, mitjançant procediment
obert harmonitzat, del subministrament del mobiliari, senyalització i
audiovisuals, i equipament escènic del CCC Virginia Amposta.
Tràmit relacionat: Aprovar la resolució de les al·legacions presentades en
relació a la contractació del subministrament del mobiliari, senyalització i
audiovisuals, i equipament escènic del CCC Virginia Amposta
En data 20 de maig de 2021, rectificat en data 17 de juny de 2021, per Acord
de Junta de Govern Local s’acordà l’aprovació de l'inici de la contractació del
subministrament del mobiliari, senyalització i audiovisuals, i equipament
escènic del CCC Virgínia Amposta, així com la documentació contractual.
Vist l’informe emès per la Cap Del Departament d’Urbanisme, Projectes i Obres
Públiques de l’Ajuntament, de data 7 de setembre d’enguany, que es transcriu
a continuació:
“DEPARTAMENT D’URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES
ASSUMPTE: Informe resposta als escrits d’al·legacions presentats per les empreses
Euro Seating International, i Ezcaray Seating, en relació a la licitació
CTOH2021000005 pel subministrament del mobiliari, senyalística i audiovisuals, i
equipament escènic del Centre Cívic i Cultural Virgínia Amposta.
FETS:
1. El 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern Local aprova el projecte de mobiliari,
senyalística i audiovisuals, i equipament escènci pel Centre Cívic i Cultural
Virgínia Amposta, de Sant Vicenç dels Horts.
2. El 20 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la licitació del
subministrament del mobiliari, senyalística i audiovisuals, i equipament escènic
del Centre Cívic i Cultural Virgínia Amposta, de Sant Vicenç dels Horts.
3. El 24 de maig de 2021 es va publicar al perfil del contractant la licitació de
refrència, obrint-se el termini per a la presentació d’ofertes del 25 de maig, al
28 de juny de 2021.
4. El 18 de juny de 2021 es va ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el
23 de juliol de 2021, perquè es va fer un aclariment en relació a les
característiques que s’analitzaran objectivament en cas que no s’aportin els
productes de la marca especificada, així com una errada detectada a l’Annex 2
del punt D.

5. El 23 de juliol de 2021, dins del termini per a la presentació d’ofertes, les
empreses Euro Seating International, i Sociedad Cooperativa Obreros de
Ezcaray (Ezcaray Seating) presenten un escrit d’al·legacions en relació a la
licitació CTOH2021000005 pel subministrament del mobiliari, senyalística i
audiovisuals, i equipament escènic del Centre Cívic i Cultural Virgínia Amposta,
on sol·liciten:
A. Que es suspengui el procés de contractació fins que no es donin les condicions
d’equitat d’oportunitats entre els diferents participants.
B. Que des de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no es proposin obertament
les solucions tècniques de cap fabricant concret.
C. Que es redacti un nou procés concursal, on es doni una real igualtat
d’oportunitats entre els diferents proponents, així com que es faciliti l’accés i
exàmen de la sala a fi d’elaborar amb les màximes garanties la complexa
oferta tècnica que s’exigeix.
Atès que es tracta d’al·legacions que tenen el mateix objecte de reclamació, es
resolen de forma conjunta en aquest informe.
Aida Cortés Ausió, Cap Del Departament d’Urbanisme, Projectes i Obres Públiques de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, emet el següent
INFORME:
1. En relació als punts on exposen que totes les referències comercials de les
butaques a les que es refereixen al projecte diligenciat van direccionades a
l’empresa Figueras, s’informa que durant la fase d’obra del Centre Cívic i
Cultural Virgínia Amposta es van haver d’instal·lar les guies de les butaques
retràctils. Aquest sistema de guies va empotrat al forjat, atès que preveu la
possibilitat de recollir totes les butaques a la zona que es troba sota l’escenari,
motiu pel qual s’havia de fer en fase d’obra. També era necessari que el
parquet les integrés al paviment per evitar ressalts que puguin produïr
caigudes quan les butaques estan recollides.
Les guies que es van col·locar en obra són de la casa Figueras, motiu pel qual
el projecte del mobiliari contempla aquesta marca o qualsevol altra similiar. Tot
i així no existeix una exclussivitat de marca en el subministrament de les
butaques, si bé és necessari que el sistema d’anclatge de les butaques que
s’ofertin sigui equivalent i compatible amb aquesta guia.
2. En relació a la resposta que es va penjar al perfil del contractant del dia 21 de
juliol de 2021, on s’exposava que “...no hi ha possibilitat d’equivalència...” en
contradicció amb el que consta al projecte diligenciat, s’informa que no va ser
una resposta encertada perquè no s’ajusta als plecs. L’apartat anterior
d’aquest informe, que es penjarà al perfil, serveix d’aclariment i correcció a la
resposta donada el 21 de juliol d’enguany.

3. En relació al punt on manifesten que el 14 de juny van sol·licitar l’accés a
l’auditori per realitzar comprovacions i amidaments necessaris, i que no va ser
autoritzat per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, s’informa que en
aquelles dates l’obra encara no estava recepcionada, la qual cosa dificultava
l’accés de persones alienes a la mateixa. Tot i així, es va estimar que el
projecte contenia tota la informació necessària a nivell de memòria,
amidaments i plànols per poder presentar oferta, tal i com han fet altres
empreses del sector. Ara, coincidint amb el nou termini que es donarà, es
penjarà al perfil un dia i hora únic de visita guiada per a qui ho vulgui.
4. En relació al punt on s’exposa que poder l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, o part del personal tècnic o polític, tenen interès en la contractació del
material sol·licitat a un proveïdor concret, s’informa que l’Ajuntament no té
preferència per cap marca en concret, i s’ha proposat el concurs obert per tal
de donar l’oportunitat a totes les empreses que estiguin interessades i que
tinguin un sistema compatible, seguint els criteris de transparència i igualtat de
tracte. Es desconeix si en el mercat existeixen altres solucions compatibles
amb les guies instal·lades en obra. L’objectiu final és aconseguir unes
butaques amb la millor relació qualitat-preu, però que acompleixin les
necessitats de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i que són que siguin
compatibles amb les guies instal·lades per poder-se amagar i convertir la sala
en un espai diàfan.
Per tot lo exposat anteriorment, es PROPOSA a l’òrgan de contractació:
1. Que es tinguin en consideració els aclariments formulats en aquest informe, i
que es deixi sense efecte la resposta publicada el 21 de juliol de 2021. Per
tant, s’estima l’al·legació exposada al punt 2. L’apartat 1 d’aquest informe es
penjarà al perfil, i serveix d’aclariment i correcció a la resposta donada el 21 de
juliol d’enguany.
2. Estimar l’al·legació exposada al punt 3, proposant un dia de visita per a totes
aquelles empreses que ho cregin necessari, atès que les obres ja estan
recepcionades per part de l’Ajuntament i hi ha possibilitat de fer-ho. El dia i
hora es penjarà al perfil del contractant.
3. Establir un nou termini de 35 dies per a la presentació d’ofertes, a comptar des
de la data de l’enviament de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la Unió
Europea.
4. Que es desestimi la suspensió del procés de licitació, així com la redacció d’un
nou procés concursal, segons les consideracions descrites anteriorment.”

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern
Local per Decret de l’Alcaldia 2021LLDR000726 de data 15 de maig de 2021,
publicat en el BOP de 25 de maig de 2021, la Junta de Govern Local acorda:
ACORDS

Primer.- Que es tinguin en consideració els aclariments formulats en l’informe
transcrit anteriorment, i que es deixi sense efecte la resposta publicada el 21 de
juliol de 2021. Per tant, s’estima l’al·legació exposada al punt 2. L’apartat 1
d’aquest informe es penjarà al perfil, i serveix d’aclariment i correcció a la
resposta donada el 21 de juliol d’enguany.
Segon.- Estimar l’al·legació exposada al punt 3, proposant un dia de visita per
a totes aquelles empreses que ho cregin necessari, atès que les obres ja estan
recepcionades per part de l’Ajuntament i hi ha possibilitat de fer-ho. El dia i hora
es penjarà al perfil del contractant.
Tercer.- Establir un nou termini de 35 dies per a la presentació d’ofertes, a
comptar des de la data de l’enviament de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de
la Unió Europea.
Quart.- Desestimar la suspensió del procés de licitació, així com la redacció
d’un nou procés concursal, segons les consideracions descrites anteriorment.
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats.

Sant Vicenç dels Horts,
[Firma]

