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Procediment: N486 Contractació de subministraments
Expedient: 46469/2021

Document: 453678/2021

Decret d'adjudicació del procediment negociat sense publicitat per raó d'imperiosa
urgència 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 Lot 1 i Lot 2 (Exp.
46469/2021- 169/2021).
En data 16/12/2021, mitjançant decret d’alcaldia 4675/2021, es va aprovar l’expedient de
contractació per l’adjudicació, per procediment negociat sense publicitat, 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,
amb un pressupost de licitació de 6.000 € (IVA no inclòs) pel lot 1 i 67.308,00 € (IVA no inclòs)
pel lot 2, el que suposa un pressupost de licitació total de 73.308,00 € (IVA no inclòs), amb una
durada prevista de 7 mesos des de la formalització del contracte fins el 15 de juny de 2022 o
fins esgotar l’import d’adjudicació del contracte, sense possibilitat de pròrroga ni modificacions,
i un valor estimat de 73.308,00 € (IVA no inclòs).
S’ha seguit procediment negociat sense publicitat per raó d’imperiosa urgència, d’acord amb
l’article 168.b.1 de la Llei 9/2017 de Contractes del Servei Públic (LCSP) atesa l’existència
d’una imperiosa urgència, resultant d’esdeveniments imprevisibles per al òrgan de contractació
i no imputables al mateix, que demanen una ràpida execució del contracte que no es pot
aconseguir mitjançant l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada en l’article 119 LCSP.
En data 16/12/2021, mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Publica, es va
publicar anunci de licitació d’accés exclusiu per a les tres empreses identificades a la Proposta
d’inici següents:
RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L (NIF B-62782313)
CARPES MAESTRAT (NIF B12377149)
INTEGRAL ALQUILER S.L. (NIF: B64010325)
A continuació, a la mateixa data, s’envia la invitació corresponent a aquestes empreses per a
participar en el procediment de licitació i se’ls insta a presentar oferta fins el dia 20/12/2021 a
les 12:00 hores, mitjançant l’eina de presentació telemàtica d’ofertes de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública.
En data 17 de desembre de 2021 a les 12:27 hores l’empresa CARPES MAESTRAT (NIF
B12377149) comunicà als Serveis de Cultura i als Serveis de Contractació de l’Ajuntament de
Sant Cugat, que aquesta empresa renunciava a participar en el procés de licitació, ja que els
resulta impossible fer el servei en temps i hora.
En data 20/12/2021 a les 09.10 hores, l’empresa RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L
(NIF B-62782313), tal i com consta en el justificant de presentació telemàtica que genera la
pròpia Plataforma de Serveis de Contractació Pública, va presentar oferta a l’esmentada
licitació (registre d’entrada ME/058473-2021).
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En data 20/12/2021 a les 11:24 hores, l’empresa INTEGRAL ALQUILER S.L. (NIF: B64010325)
tal i com consta en el justificant de presentació telemàtica que genera la pròpia Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, va presentar oferta a l’esmentada licitació (registre d’entrada
ME/058519-2021).
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el dia 20/12/2021 a les 12:00 hores, a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i al Registre General de l’Ajuntament de Sant
Cugat, consten les següents ofertes:
LOT 1
RJ SERVEIS
INTEGRAL
FESTES I
ALQUILER,
ESPECTACLES,
S.L.
S.L.
Concepte

Carpa de 3 x 3 metres
amb laterals i sense
terra. Amb 2 pesos per
peu (20 kg a cada peu).
Carpa de 3 x 3 metres
amb laterals i sense
terra. Amb 2 pesos per
peu (20 kg a cada peu)
amb llum pròpia, quadre
elèctric amb endolls i
cablejat
homologat
segons REBT.
Carpa de 3 x 3 metres
amb laterals i amb terra
de fusta. Si la carpa no
cargolada al terra caldran
pesos (20 Kg a cada
peu) amb llum pròpia,
quadre
elèctric
amb
endolls
i
cablejat
homologat
segons
REBT.
Carpa de 4 x 4 metres
amb laterals i sense
terra. Amb 2 pesos per
peu (20 kg a cada peu).
Carpa de 4 x 4 metres
amb laterals i sense
terra. Amb 2 pesos per
peu (20 kg a cada peu)
amb llum pròpia, quadre
elèctric amb endolls i
cablejat
homologat
segons REBT.

Detalls

INCLOU
MUNTATGE
I
DESMUNTATGE i un període
de 6 dies de lloguer

Preu Unitari

Preu Unitari

300,00 €

280,00 €

380,00 €

290,00 €

380,00 €

520,00 €

350,00 €

590,00 €

425,00 €

810,00 €

INCLOU
MUNTATGE
I
DESMUNTATGE i un període
de 6 dies de lloguer

INCLOU
MUNTATGE
I
DESMUNTATGE i un període
de 6 dies de lloguer

INCLOU
MUNTATGE
I
DESMUNTATGE i un període
de 6 dies de lloguer

INCLOU
MUNTATGE
I
DESMUNTATGE i un període
de 6 dies de lloguer
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Carpa de 4 x 4 metres
amb laterals i amb terra
de fusta. Si la carpa no
cargolada al terra caldran
pesos (20 Kg a cada
peu) amb llum pròpia,
quadre
elèctric
amb
endolls
i
cablejat
homologat segons REBT
Carpa de 5 x 5 metres
amb laterals i sense
terra. Amb 2 pesos per
peu (20 kg a cada peu).
Carpa de 5 x 5 metres
amb laterals i sense
terra. Amb 2 pesos per
peu (20 kg a cada peu)
amb llum pròpia, quadre
elèctric amb endolls i
cablejat
homologat
segons REBT.
Carpa de 5 x 5 metres
amb laterals i amb terra
de fusta. Si la carpa no
cargolada al terra caldran
pesos (20 Kg a cada
peu) amb llum pròpia,
quadre
elèctric
amb
endolls
i
cablejat
homologat segons REBT
Transport de 1 a 20
carpes amb laterals i
pesos.
Lloguer de carpa sense
muntatge 3 x 3 amb
laterals i pesos sense
terra.

INCLOU
MUNTATGE
I
DESMUNTATGE i un període
de 6 dies de lloguer

INCLOU
MUNTATGE
I
DESMUNTATGE i un període
de 10 dies de lloguer

525,00 €

1.090,00 €

450,00 €

760,00 €

525,00 €

930,00 €

INCLOU
MUNTATGE
I
DESMUNTATGE i un període
de 10 dies de lloguer

INCLOU
MUNTATGE
I
DESMUNTATGE i un període
de 10 dies de lloguer

NOMÉS ES VALORA EL
TRANSPORT D’ENTREGA I
RECOLLIDA DEL MATERIAL
SENSE MUNTATGE
un
període de 10 dies de lloguer

Inclou transports, muntatge i
desmuntatge i manteniment
Carpa tipus Haima de 15
entre els dies de muntatge en
x 7 metres amb subjecció
cas que sigui necessari. Per
amb piquetes clavades
un període de 6 dies de
lloguer

525,00 €

300,00 €

240,00 €

1.527,00 €

1.220,00 €

640,00 €

180,00 €

4.540,00 €

LOT 2 Tots els imports
han de contemplar un
període de lloguer de
30 dies.
RJ SERVEIS
FESTES I
INTEGRAL
ALQUILER ESPECTACLES,
S.L.
Concepte

Detalls
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Preu Unitari

Preu Unitari

1.- 3 sortides d’emergència de
5 metres d’ample cada una –
muntatge, lloguer i
desmuntatge.)
Carpa tipus Pavelló de
mides 20 d’ample x 30
metres.

2.- Rampes davant de les
portes del mateix ample

DEL 20 DE DESEMBRE
DEL 2021 AL 06 DE 3.- Laterals amb finestra.
GENER DEL 2022
4.- Terra de fusta a tota la
carpa.
5.- Carpa annexa de 5 x 5
metres amb “vierteaguas” i
terra. 2 laterals amb
mostrador (si en tens).

28.000,00 €

22.120,00 €

6.- Velum interior de la carpa
de 20 x 25. Tot l’espai menys
l’escenari.
7.- Llum interior i llums de
sortides d’emergència.
8.- Desmuntatge i transport
de tot el material.
9.- Aparells de calefacció
1.- 3 sortides d’emergència de
5 metres d’ample cada una –
muntatge, lloguer i
desmuntatge.)
Carpa tipus Pavelló de
mides 20 d’ample x 30
metres.

2.- Rampes davant de les
portes del mateix ample

10 DIES DURANT EL
MÉS DE FEBRER 7 3.- Laterals amb finestra.
MARÇ 2022
4.- Terra de fusta a tota la
carpa.
5.- Carpa annexa de 5 x 5
metres amb “vierteaguas” i
terra. 2 laterals amb
mostrador (si en tens).

- €

22.120,00 €

6.- Velum interior de la carpa
de 20 x 25. Tot l’espai menys
l’escenari.
7.- Llum interior i llums de
sortides d’emergència.
8.- Desmuntatge i transport
de tot el material.
9.- Aparells de calefacció
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Carpa tipus pavelló de 25 1.- Tots els laterals posats i
x 10 metres
barres a la part inferior.
DEL 20 DE DESEMBRE
DEL 2021 AL 06 DE Terra de fusta
GENER DEL 2022
2.- 4 portes d’emergència de
2,5 metres cada una.
3.- 4 rampes, una davant de
cada porta.
4.- 8 Llums d’emergència, una
a cada porta i la resta
repartides, amb el cablejat
unificat que vagi tot a un punt
que indicarem.
5.- Llum interior de la carpa
suficient per a una bona visió.

20.000,00 €

6.480,00 €

6.- Aparells de calefacció
Carpa tipus pavelló de 10
1.- Laterals amb finestra o
x 10 metres a 2 aigües 3
transparents (visible)
UNITATS
DEL 20 DE DESEMBRE
2.- Moqueta sobre el terra de
DEL 2021 AL 06 DE
fusta. (300 m2 de moqueta)
GENER DEL 2022
3.- 1 porta d’emergència a
cada carpa de 10 x 10. (3
portes)
4.- Rampa davant de la porta.
(3 rampes)

19.000,00 €

15.890,00 €

5.- Llum interior de les carpes
6.- Llum d’emergència sobre
cada porta (3)
7.- Aparells de calefacció
Carpa tipus haima de 5 x
5 metres
DEL 20 DE DESEMBRE
DEL 2021 AL 06 DE
GENER DEL 2022

Preu Hora extra
calefacció gasoil

Amb terra, amb portes, llum
interior i emergència, portes,
senyalística

1.000,00 €

1.900,00 €

580,00 €

19,00 €

Respecte l’altre criteri avaluable mitjançant fórmules pels Lot 1 i 2:
- L’empresa INTEGRAL ALQUILER, S.L. no ofereix cap reducció en el termini de resposta en
cas d’urgències establert en el plec de prescripcions tècniques en un màxim de 10 hores.

5/8

- L’empresa RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. declara i es compromet a que el
termini de resposta en cas d’urgències establert en el plec de prescripcions tècniques en un
màxim de 10 hores, serà reduït en 8 hores i fins a 7 hores, a partir de la recepció de l’avís per
part dels serveis tècnics de l’Ajuntament.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes i de conformitat amb l’article 326.1 de la LCSP, la
Mesa de contractació en data 20/12/2021 ha obert el sobre únic que conté les declaracions
responsables i les proposicions econòmiques de les empreses licitadores. Per analitzar si les
ofertes presentades complien els requisits fixats en els plecs es va demanar informe al servei
tècnic.
A la vista de les ofertes presentades, aquestes són objecte de negociació telefònica i ambdues
empreses INTEGRAL ALQUILER, S.L. i RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L.
ratifiquen les seves ofertes inicialment presentades com a ofertes definitives.
En data 20 de desembre de 2021, el servei de cultura emet informe tècnic de valoració de les
ofertes presentades, que consta a l’expedient de contractació, segons document aupac num.
443353/2021, amb la següent conclusió:

En data 20 de desembre de 2021, el President de la Mesa de Contractació signa Acta d’obertura
del sobre únic, segons document aupac num. 444304/2021, on es proposa a l’òrgan de
contractació aprovar la valoració i classificació de les ofertes presentades segon l’informe tècnic de
valoració, i adjudicar el Lot 1 i Lot 2 del contracte amb el previ requeriment de documentació
administrativa a les empreses millors classificades:
LOT 1 del contracte a l’empresa INTEGRAL ALQUILER, S.L.
LOT 2 del contracte a l’empresa RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L.
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En data 20 de desembre de 2021, s’ha efectuat consulta de dades de les empreses millor
valorades en els registres oficials de licitadors, segons preveuen els articles 139.1, 337 i
següents de la Llei 9/2017 de Contractes del sector públic (LCSP), i ambdues empreses
INTEGRAL ALQUILER, S.L. i RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. consten inscrites
al RELI.
En data 23 de desembre de 2021 s’han enviat notificacions electròniques a INTEGRAL
ALQUILER, S.L. i RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. de requeriment de
documentació administrativa prèvia a l’adjudicació del contracte, 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.
En data 27 i 29 de desembre de 2021, les empreses INTEGRAL ALQUILER, S.L. i RJ
SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L. han fet el lliurament dels documents requerits i a tal
efecte consten a l’expedient diligències de verificació de la documentació administrativa,
emeses per la Secretaria de la Mesa segons documents aupac num. 455529/2021 i
452378/2021.
La Mesa de contractació en sessió interna de 30 de desembre de 2021 ha verificat la
documentació acreditativa de la capacitat de contractar de les empreses INTEGRAL ALQUILER,
S.L. i RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L..
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en tractar-se d’un contracte que no supera els quatre anys. No
obstant això, aquesta competència s’ha delegat en favor de la Junta de Govern Local
mitjançant decret núm. 3522/2019, de data 4 de juliol de 2019.
Tanmateix, donada la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern local cada setmana i la
necessitat d’agilitzar el procediment abans de la propera sessió de la Junta de Govern Local,
escau la avocació d’aquest assumpte en l’Alcaldia, òrgan delegant amb la competència
originària.
RESOLC
Primer.- AVOCAR la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret
d’Alcaldia núm. 3522/2019 de data 4 de juliol de 2019, pel que fa referència únicament i
exclusiva a l’assumpte consistent en l'adjudicació de l’expedient de contractació per a
l’adjudicació per procediment negociat sense publicitat per raó d’imperiosa urgència 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 (Exp. 46469/2021- 169/2021), com a òrgan delegant amb la
competència originària, d’acord amb el previst als articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Segon.- ADJUDICAR a la empresa INTEGRAL ALQUILER, S. L. amb NIF: B64010325 el Lot 1
del contracte de 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. 46469/2021- 169/2021) per un import de 6.000 € (IVA no inclòs), i pels preus
unitaris presentats en la seva oferta, amb una durada prevista de 7 mesos des de la
formalització del contracte fins el 15 de juny de 2022 o fins esgotar l’import d’adjudicació del
contracte, sense possibilitat de pròrroga ni modificacions amb subjecció a l’oferta presentada i
als plecs rectors de la licitació, de conformitat amb l’art. 150 de la LCSP.
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Tercer.- ADJUDICAR a la empresa RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES, S.L.. amb NIF:
NIF B-62782313 el Lot 2 del contracte de 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. 46469/2021- 169/2021) per un import de
67.308,00 € (IVA no inclòs), i pels preus unitaris presentats en la seva oferta, amb una durada
prevista de 7 mesos des de la formalització del contracte fins el 15 de juny de 2022 o fins
esgotar l’import d’adjudicació del contracte, sense possibilitat de pròrroga ni modificacions amb
subjecció a l’oferta presentada i als plecs rectors de la licitació, de conformitat amb l’art. 150 de
la LCSP.
Quart.- DISPOSAR la despesa per import total de 88.702,68 € (IVA inclòs) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 501100 33300 2030000 “Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge””
del pressupost municipal de 2022 desglossat de la forma següent:



Lot 1: 6.000 € + 1.260,00 € (21% d’IVA) = 7.260,00 € (IVA inclòs)
Lot 2: 67.308,00 € + 14.134,68 € (21% d’IVA) = 81.442,68 € (IVA inclòs)

Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les empreses adjudicatàries i a les restants
licitadores, de conformitat amb l’art. 151 de la LCSP.
Sisè.- ADVERTIR a les empreses adjudicatàries que, en el termini màxim de 15 dies hàbils a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta resolució, en el dia i hora que li serà
comunicat, haurà de formalitzar el contracte en document administratiu, segons estableixen els
articles 36 i 153 de la LCSP, en quant a la perfecció i formalització dels contractes.
Setè.- DISPOSAR la publicació de l’adjudicació dels lot 1 i lot 2 del contracte referit al perfil del
contractant, tal com preveu l’article 154 de la LCSP.
Vuitè.- TRASLLADAR aquesta resolució a l’àmbit gestor, la Intervenció i la Tresoreria
municipals.
F_GRPFIRMA_TINÈNCIES

F_FIRMA_16
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