
    
 
BG/MRM/irc 
Exp.: 2014016789  
 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1, DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DEL PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL 
DELS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS.  
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 2 de març de 2015 
Hora: 10:00 hores 
Assistents:  

- President:  Sr. Jordi Fàbrega Vilà, tinent d’alcalde de la Corporació  
- Vocals:- Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora d’Hisenda i Gestió Municipal  

- Sra. Olga Felip Tarragó, cap d’Educació i d’Esports 
- Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretària general de la Corporació  
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació 

- Secretària:  Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació 
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte de serveis de manteniment del paviment esportiu de la gespa 
artificial dels camps de futbol municipals,  per un import de licitació de 25.000 € de 
pressupost + 5.250 € d’IVA. 
 
La presidència declara constituïda la Mesa i la Secretària llegeix l’anunci esmentat i les 
disposicions legals aplicables, especialment l’art. 320 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós del la Llei de Contractes 
del Sector Públic (en endavant TRLCSP), l’article 22.1 del Reial Decret 817/2009, de 8 
de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP; i els articles 81 i 82 del 
Reglament General de la Llei de Contractes, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre. 
  
Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en 
la forma pertinent: 
 

- LIMONTA SPORT IBÉRICA, SL 
- RED INTEGRAL SERVICE 2002, SL 
- FIELDTURF POLIGRAS, SA 
- ROYALVERD SERVICE, SLU 
- GARDEN TONA, SL 
- CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA ÈLIA, SL 
 

Tot seguit, la presidència ordena l’obertura del sobre núm. 1 i la Mesa procedeix a la 
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica, 
capacitat d’obrar, apoderament i solvència econòmica financera, tècnica i professional 
dels licitadors i demés requisits a què es refereix l’article 146.1 del TRLCSP, així com 
de la demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i 
econòmiques particulars reguladores de la licitació. 
 
En conseqüència, i d’acord amb la clàusula XVII.3 del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a 
les següents empreses un termini no superior a tres dies hàbils per tal que aportin la 
següent documentació:   



  

LIMONTA SPORT IBÉRICA, SL 

El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat en la clàusula V.A.5 del plec en qüestió en el supòsit de que 
resulti adjudicatari (identificant el plec). 

 
RED INTEGRAL SERVICE 2002, SL 
 
El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat en la clàusula V.A.5 del plec en qüestió en el supòsit de que 
resulti adjudicatari (identificant el plec) 
 
 
FIELDTURF POLIGRAS, SA 
 
Pel que fa a la solvència tècnica, i en relació als certificats acreditatius d’haver realitzat 
activitats similars, hi manca, com a mínim en dos d’ells, que s’identifiquin l’import i les 
dates en què s’han realitzat els serveis o treballs relacionats (sempre dins dels tres 
últims anys). 
 
Pel que fa al document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa 
d’assegurances en la forma i termini indicat en la clàusula V.A.5 del plec en qüestió en 
el supòsit de que resulti adjudicatari, hi manca identificar de quin plec es tracta. 

Els informem, però, que la documentació relacionada al primer punt (pel que fa a la 
solvència tècnica) es pot substituir per l’aportació d’una declaració responsable del 
licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar 
amb l’Administració, de conformitat amb el model de l’Annex II del plec de clàusules 
administratives particulars, sens perjudici que el licitador a favor del qual recaigui la 
proposta d’adjudicació haurà d’acreditar, prèviament a l’adjudicació del contracte, la 
possessió i validesa dels documents exigits. 

 
ROYALVERD SERVICE, SLU 
 
El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat en la clàusula V.A.5 del plec en qüestió en el supòsit de que 
resulti adjudicatari (identificant el plec) 
 
GARDEN TONA, SL 
 
El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat en la clàusula V.A.5 del plec en qüestió en el supòsit de que 
resulti adjudicatari (identificant el plec). 
 
CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA ÈLIA, SL 
 
El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat en la clàusula V.A.5 del plec en qüestió en el supòsit de que 
resulti adjudicatari (identificant el plec). 
 
 



Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 10:15h i 
signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe. 
   
 
El president      La secretària 
 
 
 
Jordi Fàbrega Vilà     Berta Gratacós Cubarsí 
 
Vocals, 
 
 
 
M. Àngels Planas Crous    Olga Felip Tarragó 
 
 
 
 
M. Glòria Gou Clavera    Carlos Merino Pons   
   
 


