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Procediment: N486 Contractació de subministraments
Expedient: 21549/2021

Document: 243620/2021

Contracte de subministrament, en règim de lloguer, d'equips de maquinària escènica, so,
llum i audiovisuals, així com del personal tècnic necessari, per a les activitats
programades pel Servei de Cultura i per a la Festa Major de la Ciutat.
LOT 1.- Festa Major
1.1.- Espai de concerts de gran format – Mides de l’espai a cobrir 110 metres de llarg per
50 metres d’ample. Ubicació: Camp de futbol ZEM Tubau
1.2.- Espai de concerts format mig – Àmbit Jove – Mides de l’espai 60 metres de llarg per
60 metres d’ample. Ubicació: Pavelló 3 (exp. núm. 21549/2021)
Parts
Mireia Ingla Mas, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut de
les atribucions conferides per l'article 53.1.a) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistida per la secretària
general d’aquesta corporació, Rosa Castellà Mata, de conformitat amb l’article 3.2.i) del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Joan Carles Martín, en representació de SO I LLUM JOAN CARLES S.L., amb NIF B64654478
i domicili social a XXXX.

Antecedents
1. Per resolució d’Alcaldia Presidència núm. 2544/2021, de 28 de juny de 2021, es va aprovar
expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment negociat sense publicitat per raó
d'imperiosa urgència del contracte epigrafiat, el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que el regeixen.
2. L’expedient de contractació s’ha seguit pels tràmits de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).

3. D’acord amb l’article 168.b) apartat 1 en relació l’article 169 LCSP, en data 16 de juny de
2021 mitjançant correu electrònic és va convidar a participar en el procediment de licitació de
Subministrament, en règim de lloguer, d'equips de maquinària escènica, so, llum i audiovisuals,
així com del personal tècnic necessari, per a les activitats programades pel Servei de Cultura i
per a la Festa Major de la Ciutat, a les següents empreses:
1. STAGE Llums i So S.L: amb NIF B66995507
2. GESTIÓ CULTURAL SCP amb NIF J 63458723
3. SO I LLUM JOAN CARLES S.L. amb NIF B 64654478
En data 18 de juny de 2021 a les 11.51 minuts l’empresa SO I LLUM JOAN CARLES S.L. amb
NIF B 64654478 .
En data 18 de juny de 2021 a les 12.04 hores l’empresa STAGE Llums i So S.L amb NIF
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B66995507 va presentar la proposta per participar en la licitació.
En data 19 de juny de 2021 a les 19.38 hores l’empresa GESTIÓ CULTURAL SCP amb NIF
J63458723 va presentar la proposta per participar en la licitació.
4. En data 22 de juny de 2021 la mesa de contractació, va analitzar les propostes presentades
per les empreses a través de correu electrònic, que contenen la proposició econòmica i
característiques tècniques de les empreses, les quals s’adeqüen als requisits establerts, i els
documents de proposicions econòmiques, i va realitzar la valoració i puntuació que resulta de la
negociació i dels criteris d’adjudicació del contracte quantificables de forma automàtica
establerts al quadre de característiques del plec de clàusules administratives:

Empreses
Lots
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

GESTIÓ CULTURAL
SCP

SO I LLUM JOAN
CARLES S.L.

STAGE Llums i So
S.L

99,87 punts
100 punts
100 punts
Exclosa per superar
100 punts Exclosa per superar el el pressupost de
licitació
100 punts pressupost de licitació
100 punts

5. El lot 1 del contracte ha estat adjudicat a l’empresa SO I LLUM JOAN CARLES S.L per
resolució d’Alcaldia Presidència núm. 2698/2021 de data 12 de juliol de 2021 que s’incorpora
com a annex 1.
6. L’esmentada adjudicació fou publicada en data 14 de juliol de 2021 en el perfil del
contractant de l’Ajuntament, als efectes previstos en l’article 151 de la LCSP.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
contracte, d’acord amb els següents
Pactes
1. En virtut del present contracte, l’empresa contractista SO I LLUM JOAN CARLES S.L
s’obliga a prestar a l’Ajuntament el subministrament, en règim de lloguer, d'equips de
maquinària escènica, so, llum i audiovisuals, així com del personal tècnic necessari, per a les
activitats programades pel Servei de Cultura i per a la Festa Major de la Ciutat. LOT 1.- Festa
Major, pel preu total de 37.873,00 € (21% d’IVA inclòs), amb subjecció a l’oferta presentada,
que s’incorpora com a annex 2, així com al plec de clàusules administratives particulars i al
plec de prescripcions tècniques que s'incorporen com annexos 3 i 4 d’aquest contracte.
2. La durada del contracte es fixa fins el 31 de desembre de 2021, sense possibilitat de
pròrroga.
3. Ajuntament i contractista s'obliguen mútuament al compliment de les corresponents
prestacions en el marc del contracte arran del seu àmbit i projecció segons les corresponents
especificacions tècniques i normativa de concreta i general aplicació a la contractació
administrativa local.
4. El contractista reconeix de manera expressa l'obligatorietat de complir la legislació fiscal,
laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la U.E., en tots els seus aspectes,
inclosos els de previsió i seguretat social, i el Reglament General Europeu de Protecció de
Dades i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals.
5. D'acord amb la naturalesa administrativa del contracte correspondrà a l'Ajuntament la
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interpretació i resolució amb caràcter executiu dels eventuals dubtes que puguin sorgir arran
del desplegament dels seus normals efectes.
6. En tot allò no previst al plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques seran d'aplicació la Llei 9/2017, i resta de normativa general i sectorial aplicable a la
contractació administrativa de les Corporacions Locals.

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest contracte que es formalitza en document
públic administratiu electrònic, de conformitat amb l’article 153 de la LCSP, en relació amb els
articles 3 i 4 de la Llei bàsica estatal núm. 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica.

Annexos
1. Acord adjudicació
2. Oferta contractista
3. Plec de clàusules administratives
4. Plec de prescripcions tècniques
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