
 

 Expedient: C 437/2012 

En Ramon Llop i Piqué, secretari de l’ajuntament de Torrefarrera, CERTIFICO que 
mitjançant acord de Ple de data 28 de març de 2013 es va prendre el següent 
ACORD:

Atès que en data 29 de gener de 2013 es va tenir per aprovat definitivament el 
Projecte per a la construcció de dos camps de futbol amb gespa artificial.

Atès que en data 15  de gener de 2013 es va detectar la necessitat de realitzar la 
contractació de les obres mitjançant procediment urgent atès que aquestes haurien 
d’estar acabades abans de l’inici del nou curs de l’escola de futbol. 

Atesa la característica de l'obra es considera que el procediment més adequat és el 
procediment negociat amb publicitat.

Atès que es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la 
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.

Atès que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i  el 
procediment a seguir  i  l’òrgan competent per efectuar la contractació i  tramitar 
l’expedient és el Ple de l’Ajuntament.

Atès que per Acord de Ple de 31 de gener de 2013 es va aprovar l'expedient per a 
la contractació referenciada, els Plecs de Clàusules Administratives i Prescripcions 
Tècniques per a l'adjudicació de les obres consistents en Construcció de dos camps 
de futbol  de gespa artificial,  mitjançant  procediment  negociat  amb publicitat;  i 
tramitació urgent, així mateix, es va procedir a autoritzar la despesa que suposa 
l'adjudicació d'aquest, tot convocant-ne la licitació.

Atès que es va publicar anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de 12 
de febrer de 2013  i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, per tal 
que  els  interessats  presentessin  les  seves  sol·licituds  de  presentació  durant  el 
termini de 10 dies a comptar des de la publicació de l'anunci del contracte.

Atès que durant  la  licitació  es  van presentar  les  sol·licituds  de participació  que 
consten en l'expedient.

Atès que es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per valorar les 
sol.licituds, i aquesta, va realitzar la proposta de seleccionar tres contractistes a 
participar d’acord amb l’establert als Plecs de Clàusules Administratives.

Atès que en data 11 de març de 2013, el Ple de l’Ajuntament acorda convidar a 
participar les tres empreses proposades per la Mesa de contractació.

En data 28 de març de 2013,  un cop rebudes les tres ofertes, es va constituir la 
Mesa de contractació, per tal de proposar l’oferta més avantatjosa, d’acord amb la 
següent puntuació:

 



 

ASPECTE 1* ASPECTE 2** ASPECTE 3*** PUNTS
M Y J Gruas  10  32  19  61
Cobra Inst. y servicios, S.A  1,63  28  38  67,63
PSF  0  40  50  90

Atesos els antecedents, es considera que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb la 
Legislació  aplicable i  procedeix a la  seva aprovació  de conformitat  amb l'article 
151.4 i amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Examinada la documentació que l'acompanya,  atès l'informe de Secretaria,  i  de 
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós 
de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre,

ACORD

PRIMER. Adjudicar a PROFESIONAL SPORTSVERD FUTBOL SL el contracte d'obres 
per a la construcció de dos camps de futbol amb gespa artificial per procediment 
negociat amb publicitat.

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 60902342, del  pressupost 
vigent de despeses.

TERCER. Notificar  l'adjudicació  a  PROFESIONAL  SPORTSVERD  FUTBOL  SL  i 
requerir-li perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment  de  les  seves  obligacions  tributàries  i  amb  la  Seguretat  Social,  de 
disposar  efectivament  dels  mitjans  s'hagi  compromès  a  dedicar  o  adscriure  a 
l'execució del contracte, així com constituir la garantia definitiva. Un cop aportada i 
verificada la documentació l’adjudicació esdevindrà definitiva.

QUART. Notificar  l'adjudicació  definitiva  als  candidats  que  no  han  resultat 
adjudicataris.

CINQUÈ. Notificar a l’adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-lo per a 
la signatura del contracte.

SISÈ.  Publicar la formalització del  contracte d'obres per a la construcció de dos 
camps de futbol  amb gespa artificial  en el  Perfil  de contractant,  i  en el  Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des 
de la data de la present Resolució.

SETÈ. Formalitzat el contracte, el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i 
Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat o Salut del Projecte per a la seva 
aprovació per l'Ajuntament amb informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut 
i la posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit, es procedirà 
a l'acta de replantejament i inici de l'obra.

VUITÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 

 



 

Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l'article 333.3 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre.

NOVÈ. Remetre  al  Tribunal  de  Comptes  o  òrgan  extern  de  fiscalització  de  la 
Comunitat Autònoma, una còpia certificada del document en què s'hagi formalitzat 
el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient del qual es derivi, sempre 
que la  quantia  del  contracte  excedeixi  de 600.000 euros,  dins dels  tres  mesos 
següents a la formalització del contracte.

I  perquè  consti,  lliuro  el  present  certificat  als  efectes  adients  i  el  signo  a 
Torrefarrera a 4 d’abril de 2013.
 

 

Secretari,

Ramon Llop Piqué

(Signat electrònicament al marge)
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