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ACTA DE LA SESSIÓ DE VERIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Identificació de la sessió
Data: 30 de desembre de 2021
Contracte: Subministrament, en règim de lloguer, de carpes amb aparells de calefacció si
s'escau, per als actes culturals organitzats i coordinats des del servei de cultura de
l'Ajuntament de Sant Cugat Lot 1 i Lot 2. (Exp. AUPAC 46469/2021)
Codi: 169/2021
Unitat Promotora: Àmbit de Cultura
Procediment: Negociat sense publicitat per imperiosa urgència
Membres de la Mesa de Contractació
Pere Soler i Artalejo, president
Isabel Beltrán Muñoz, vocal – secretària general accidental
Antoni Calpe Jordà, vocal – interventor municipal
Oriol Piera Chavarria, vocal tècnic
María de Angel Castel, secretaria
Desenvolupament de la reunió i acords
En data 23 de desembre de 2021 es va requerir a les empreses INTEGRAL ALQUILER, S.L. i RJ
SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. la documentació preceptiva prèvia a l’adjudicació del
Lot 1 i Lot 2 del contracte de Subministrament, en règim de lloguer, de carpes amb aparells de
calefacció si s'escau, per als actes culturals organitzats i coordinats des del servei de cultura de
l'Ajuntament de Sant Cugat, com a empreses millor classificades, per a completar les dades
acreditatives necessàries, en compliment d’allò recollit a l’acta de la Mesa de Contractació del
dia 20 de desembre de 2021.
Les empreses esmentades INTEGRAL ALQUILER, S.L. i RJ SERVEIS FESTES I
ESPECTACLES, S.L. han entregat la documentació en temps i forma i aquesta s’ha posat a
disposició de tots els membres de la Mesa a través del gestor d’expedients municipal.
Analitzada la documentació aportada per INTEGRAL ALQUILER, S.L. la secretaria de la Mesa
ha emès diligència en data 30 de desembre de 2021, als efectes d’adjudicar el contracte de
conformitat amb l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, en la qual fa constar que:
“DILIGÈNCIA per fer constar, de conformitat amb l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, que:
L’empresa INTEGRAL ALQUILER, S.L. amb NIF B-64010325 que va presentar la millor oferta
respecte el Lot 1 en el procediment de licitació convocat per a l’adjudicació del contracte de
Subministrament, en règim de lloguer, de carpes amb aparells de calefacció si s'escau, per als
actes culturals organitzats i coordinats des del servei de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat
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(Exp. AUPAC 46469/2021), li va ser requerida en data 23 de desembre de 2021 la
documentació acreditativa de la capacitat de contractar mitjançant la corresponent notificació
electrònica en temps i forma.
En data 29 de desembre de 2021 l’empresa INTEGRAL ALQUILER, S.L. amb NIF B-64010325
ha lliurat la documentació requerida i acredita el compliment de les condicions establertes al
plec de clàusules administratives per a ser adjudicatària del Lot 1 i queda incorporada a
l’expedient de contractació.
Així mateix, i d’acord amb la clàusula 17a del plec de clàusules administratives del contracte,
l’empresa ha presentat sol·licitud de constitució de la garantia definitiva d’import 300 €
mitjançant la retenció en el preu.
El seu legal representant, Oscar Mendive Valero, amb NIF 40991477A, com a administrador
solidari de la societat, es troba investit de facultats suficients per a formalitzar el contracte en
representació de l’empresa adjudicatària, segons consta al certificat del RELI.
La documentació ha quedat incorporada i es continua la tramitació administrativa orientada a
l’adjudicació del contracte.”
Així mateix, analitzada la documentació aportada per RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES,
S.L., la secretaria de la Mesa ha emès diligència en data 30 de desembre de 2021, als efectes
d’adjudicar el contracte de conformitat amb l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en la qual fa constar que:
“DILIGÈNCIA per fer constar, de conformitat amb l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, que:
L’empresa RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. amb NIF B-62782313 que va
presentar la millor oferta respecte el Lot 2 en el procediment de licitació convocat per a
l’adjudicació del contracte de Subministrament, en règim de lloguer, de carpes amb aparells de
calefacció si s'escau, per als actes culturals organitzats i coordinats des del servei de cultura de
l'Ajuntament de Sant Cugat (Exp. AUPAC 46469/2021), li va ser requerida en data 23 de
desembre de 2021 la documentació acreditativa de la capacitat de contractar mitjançant la
corresponent notificació electrònica en temps i forma.
En data 29 de desembre de 2021 l’empresa RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. amb
NIF B-62782313 ha lliurat la documentació requerida i acredita el compliment de les condicions
establertes al plec de clàusules administratives per a ser adjudicatària del Lot 2 i queda
incorporada a l’expedient de contractació.
Així mateix, i d’acord amb la clàusula 17a del plec de clàusules administratives del contracte,
l’empresa ha presentat sol·licitud de constitució de la garantia definitiva d’import 3.365,40 €
mitjançant la retenció en el preu
El seu legal representant, Ramon Suau Riu amb NIF 39352538K, com a administrador solidari
de la societat, es troba investit de facultats suficients per a formalitzar el contracte en
representació de l’empresa adjudicatària, segons consta al certificat del RELI.
La documentació ha quedat incorporada i es continua la tramitació administrativa orientada a
l’adjudicació del contracte.”
La Mesa acorda que la documentació aportada per INTEGRAL ALQUILER, S.L. i RJ SERVEIS
FESTES I ESPECTACLES, S.L. és correcta i s’ajusta als requisits legals i als requeriments dels
plecs.
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Per això, i d’acord amb els articles 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i els articles
21 i 22 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, del contractes del sector públic, la Mesa proposa a l’òrgan de
contractació:
1. L’adjudicació del Lot 1 de contracte de Subministrament, en règim de lloguer, de
carpes amb aparells de calefacció si s'escau, per als actes culturals organitzats i
coordinats des del servei de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat a l’empresa
INTEGRAL ALQUILER,S.L. per un import total màxim de 6.000 € (IVA no inclòs) i
conforme els preus unitaris determinats en l’oferta presentada per l’empresa.
2. L’adjudicació del Lot 2 del contracte de Subministrament, en règim de lloguer, de
carpes amb aparells de calefacció si s'escau, per als actes culturals organitzats i
coordinats des del servei de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat a l’empresa
RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. per un import màxim de 67.308,00 €
(IVA no inclòs) i conforme els preus unitaris determinats en l’oferta presentada per
l’empresa.
Per fer constar el què s’ha tractat, s’estén aquesta acta.
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