
 

Expedient: C 437/2012

 

Ramon Llop i Piqué, secretari d’aquest Ajuntament, 

CERTIFICA 

Ates  que   el  Ple  de  l’Ajuntament,  en  sessió  de  31  de  gener  de  2013,  amb 
l’assistència de tots els membres de la Corporació, entre d’altres va adoptar per 6 
vots a favor i 5 vots en contra, el següent,

 

ACORD

 PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat 
amb publicitat i tramitació d’urgència, per a l'obra consistent en  Construcció de dos 
camps de futbol de gespa artificial, tot convocant-ne la licitació.

SEGON. Autoritzar, en quantia de 993.366,86 euros més 208.607,04 euros d’IVA , 
la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació de les obres de 
Construcció  de  dos  camps  de  futbol  de  gespa  artificial  mitjançant  procediment 
negociat  amb  publicitat,  amb  càrrec  a  l'aplicació  de  l'estat  de  despeses  del 
Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2013.
 

 TERCER. Aprovar  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec  de 
Prescripcions  Tècniques  que  han  de  regir  el  contracte  d'obres  consistent  en 
Construcció  de  dos  camps  de  futbol  de  gespa  artificial  mitjançant  procediment 
negociat amb publicitat.

QUART. Publicar  en el  Butlletí  Oficial  de la Província de Lleida i en el  Perfil  de 
Contractant  anunci  de licitació,  perquè durant el  termini  de 10 dies naturals es 
presentin les sol·licituds de participació.

CINQUÈ.  Publicar  la  composició  de  la  Mesa  de  Contractació  en  el  Perfil  de 
Contractant amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s'hagi 
de celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del 
Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

SISÈ. Aquest  Acord resta condicionat  a  l’aprovació definitiva del  Pressupost  del 
2013.

 

Per a que consti als efectes de l’expedient signo aquest certificat a Torrefarrera, a 1 
de febrer de 2013; 

  

Secretari,

Ramon Llop Piqué

(Signat electrònicament al marge)
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