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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL PAVIMENT ESPORTIU DE LA GESPA 
ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS, RELATIVA A LA 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local  
Data:  31 de març de 2015 
Hora: 13:00 hores 
 

  Assistents:  
- Presidenta: Sr. Carles Puigdemont Casamajó, alcalde de la Corporació  
- Vocals:- Sra. M. Àngels Planas Crous, regidora d’Hisenda i Gestió Municipal  

- Sra. Olga Felip Tarragó, cap del servei d’Educació i Esports 
- Sr. Joan Vila Güell, secretari accidental de la Corporació  
- Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació 

- Secretària:  Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació 
 

Hi assisteixen el senyor Jordi Fàbrega i Vila, tinent d’alcalde de la Corporació i el senyor 
Jordi Agustí Pelluch, cap del servei d’ Esports. 

 
L'objecte  de  la  sessió  és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte 
corresponent a la contractació del servei de manteniment del paviment esportiu de la gespa 
artificial dels camps de futbol municipals, a favor de l’empresa que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-Presidència de 
composició de la Mesa de Contractació de data 11 de març de 2014 i modificat per acord de 
Ple el 18 de desembre de 2014, i la secretària llegeix les disposicions legals aplicables, 
especialment l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP); l’article 21 del Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 

Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dóna lectura de la clàusula XX del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores de la licitació, relativa als criteris d’adjudicació. 

Seguidament, es procedeix a la lectura de l’informe tècnic de valoració de la proposició 
presentada, donant a conèixer la puntuació obtinguda per les empreses licitadores: 

 

LICITADORS VALORACIÓ SOBRE 2   
(fins a 70 punts) 

LIMONTA SPORT IBÉRICA, SL 70,00 
REDSPORT 51,51 
FIELDTURF POLIGRAS 56,56 
ROYAL VERD 58,00 
GARDEN TONA, SL 67,67 
ELIA SPORT 52,98 

 



La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l’informe de valoració 
emès pel cap de servei d’Esports, senyor Jordi Agustí Pelluch, el 24 de març de 2015, i 
proposa, a l’òrgan de contractació, l’adjudicació a favor de l’empresa GARDEN TONA, SL per 
haver presentat l’oferta econòmica més avantatjosa. 

 

Finalitzat  l'acte,  la  Presidència  de  la  Mesa  dóna  per  acabada  la  reunió a un quart de dues                                                                                   
del migdia, de la qual cosa dono fe. 
 
 
El President La secretària 
  
 
 
Carles Puigdemont Casamajó Berta Gratacós i Cubarsí
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Joan Vila Güell Glòria Rigau Solé  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    
  
                                                              
 
 


