
 

Expedient: C 145/2012

Ramon Llop i Piqué, secretari d’aquest Ajuntament, 

CERTIFICA 

Que en sessió ordinària del Ple de data 13 de juny de 2013, amb l’assistència de 
tots els membres que integren la Corporació, entre altres es va adoptar per majoria 
absoluta, amb 6 vots a favor i 5 vots en contra, l’Acord del tenor literal següent: 

ACORD

PRIMER. Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  negociat 
amb publicitat, per a les obres consistents en  l’Ampliació dels vestidors del camp 
de futbol del Complex esportiu de Torrefarrera, tot convocant-ne la licitació.

SEGON. Autoritzar,  en  quantia  de  407.687,94  euros,  més  85.614,47  d’IVA,  la 
despesa  que  per  a  aquest  Ajuntament  representa  la  contractació  de  les  obres 
d’Ampliació dels vestidors del camp de futbol del Complex esportiu de Torrefarrera 
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 consistents l’Ampliació 
dels vestidors del camp de futbol del Complex esportiu de Torrefarrera 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. Condicionar  l’adjudicació  d’aquesta  contractació  a  disposar  de  l’acord 
d’aprovació  definitiva  de  la  “Modificació  Puntual  de  les  Normes  Subsidiàries  de 
Planejament  de  Torrefarrera  en  l’àmbit  del  PP14  per  a  l’ordenació  del  sistema 
d’espais lliures i equipaments”, actualment en tràmit.

 

I  perquè  consti,  als  efectes  oportuns,  i  amb  el  vistiplau  del  Sr.  Alcalde,  amb 
l’excepció prevista en l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, s’emet la present a Torrefarrera, a 14 de juny de 2013.

                     Vistiplau                                                  

                         L’Alcalde,                                                      El Secretari,

         JORDI JOSEP LATORRE SOTUS                                   Ramon Llop Piqué

(Signat electrònicament al marge) 
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