
 
Ajuntament de Felanitx

Expedient 380/2018

JOAN GARCIA CORTÈS, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX,
     
CERTIFIC:  Que segons l'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DIA 15 DE MAIG DE 2018 
     
es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcric literalment:
     
«A continuació es veu la proposta d’acord sobre l'adjudicació del contracte 
de les obres de renovació de la gespa artificial i millora d’instal·lacions del 
camp de futbol Es Torrentó de Felanitx.

Vist l'expedient tramitat en procediment obert i tramitació ordinària per a 
l'adjudicació  de  les  obres  de  renovació  de  la  gespa  artificial  i  millora 
d’instal·lacions  del  camp  de  futbol  Es  Torrentó  de  Felanitx,  amb  un 
pressupost màxim de licitació de 163.636,45 € més IVA de 34.363,66 € i un 
termini d'execució de 6 setmanes.

Antecedents de fet

1.  Dia  27.03.18  va  finalitzar  el  termini  de  presentació  d'ofertes  al 
procediment per a la contractació de les obres de  renovació de la gespa 
artificial i millora d’instal·lacions del camp de futbol Es Torrentó de Felanitx.

2.  Segons  es  desprèn  de  l'Acta  de  la  Mesa  de  Contractació,  es  varen 
presentar les següents ofertes amb el següent resultat:

OFERTA NÚM. 1.- subscrita pel Sr. Andrés Gelabert Seguí, en representació 
de JARDINERIA ÀNIMA VERDA, SLU, que es compromet a executar les obres 
de conformitat al següent:

- Preu: 153.800,00 €, més l'IVA de 32.298,00 €.
 

- Altres: Presenta documentació tècnica.

 OFERTA NÚM. 2.- subscrita pel Sr. Miguel Gelabert Seguí, en representació 
de  BENVERD JARDINERIA, SL, que es compromet a executar les obres de 
conformitat al següent: 

- Preu: 145.000,00 €, més l'IVA de 30.450,00 €.

 - Altres: Presenta documentació tècnica.

OFERTA  NÚM.  3.-  subscrita  pel  Sr.  Antonio  Fco.  Candela  Torregrosa,  en 
representació de REALTURF SYSTEMS, SL, que es compromet a executar les 
obres de conformitat al següent: 

 - Preu: 145.888,00 €, més l'IVA de 30.636,48 €.

 - Altres: Presenta documentació tècnica.
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OFERTA NÚM. 4.- subscrita pel Sr. Josep Cinca Ballarà, en representació de 
FIELDTURF  POLIGRAS,  SA,  que  es  compromet  a  executar  les  obres  de 
conformitat al següent:
 

- Preu: 145.360,55 €, més l'IVA de 30.525,72 €.

 - Altres: Presenta documentació tècnica.

 OFERTA NÚM. 5.- subscrita pel Sr. Juan José Lozano Sianes, en representació 
de  MONDO  IBÉRICA,  SA,  que  es  compromet  a  executar  les  obres  de 
conformitat al següent: 

- Preu: 148.865,38 €, més l'IVA de 31.261,73 €.

 - Altres: Presenta documentació tècnica.

 3.  La  Mesa  de  Contractació  de  dia  13.04.18,  va  acordar  excloure  a  les 
empreses  REALTURF SYSTEMS,  SL  i  BENVERD JARDINERIA,  SL,  per  haver 
incomplit en algun apartat les condicions establertes en la Memòria tècnica.
 
 4. Dia 13.04.18 la Mesa de Contractació, va acordar proposar a la Junta de 
Govern Local adjudicar les obres de renovació de la gespa artificial i millora 
d’instal·lacions  del  camp  de  futbol  Es  Torrentó  de  Felanitx a  l’empresa 
FIELDTTURF POLIGRAS, SA, per haver obtingut la millor puntuació, en base a 
l'oferta  presentada  i  a  la  següent  puntuació  total  de  cada  una  de  les 
empreses admeses:
 

LICITADORS APARTAT 
1

APARTAT 
2

APARTAT 
3

APARTAT 
4

APARTAT 
5

APARTAT 
6

APARTAT 
7

TOTAL

FIELDTTURF 
POLIGRAS, SA

55,00 15,00 10 7,00 5 5,00 3,00 100,00

JARDINERIA  ÀNIMA 
VERDA SLU

29,60 15,00 10 7,00 5 5,00 3,00 74,60

MONDO IBÉRICA, SA 44,45 0,00 10 7,00 5 5,00 3,00 74,45

 
1. PREU
2. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MARCADOR ELECTRÒNIC
3. TERMINI DE GARANTÍA
4. PINTURA DE PARETS PERIMETRALS DEL CAMP DE JOC
5. REDUCCIÓ TERMINI D'EXECUCIÓ
6. SUBSTITUCIÓ DE PAPARERES D'EXTERIOR
7. CARACTERÍSTIQUES MEDIAMBIENTALS

 

5.  La  Junta  de  Govern  Local,  en  sessió  de  dia  24.04.18,  va  requerir  a 
l'empresa FIELDTTURF POLIGRAS, SA, licitador a favor del qual la Mesa de 
Contractació  va  formular  proposta  d'adjudicació,  perquè  constituís  la 
garantia definitiva equivalent al 5% de l'import d'adjudicació de la contracta 
i aportàs la documentació prevista a les clàusules 20.2, 20.3 i 20.5 del plec 
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de clàusules administratives particulars.

6. Atès que dia 08.05.18, l’empresa FIELDTTURF POLIGRAS, SA, ha presentat 
la documentació requerida.
 
Fonaments de dret

I. El  procediment  s'ha  desenvolupat  segons  el  disposat  als  art. 
109,110,138 i 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre,  mitjançant  el  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

II. D’acord amb l’art. 22.1 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
contractes del sector públic, la Mesa de Contractació ostenta, entre 
d'altes, la funció de proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació a 
favor del licitador que hagués presentat la proposició que contengués 
l'oferta  econòmicament  més  avantatjosa  segons  procedeixi  de 
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars que 
regeixi la licitació.

III.L’art. 151, en el punt 3, indica el termini d’adjudicació del contracte.

IV.El punt 4 del mateix art. 151 indica que  l'adjudicació haurà de ser 
motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es 
publicarà en el perfil del contractant.

V. L'art.  154,  punt  1  i  punt  2,  del  mateix  TRLCSP  estableix  que  la 
formalització  dels  contractes  de  quantia  igual  o  superior  a  les 
quantitats  indicades  en  l'art.  138.3  es  publicarà  en  el  perfil  del 
contractant  de  l'òrgan  de  contractació  indicant,  com a  mínim,  les 
mateixes dades mencionades en l'anunci d'adjudicació, i que quan la 
quantia del contracte sigui igual o superior a 100.000 € s'haurà de 
publicar, a més, en el Butlletí Oficial de l'Estat o en el respectiu Diari o 
Butlletí oficial de la CCAA.

VI. L'art.  156.3  del  TRLCSP  estableix  que  la  formalització  del 
contracte  s'haurà  d'efectuar  no  més  tard  dels  quinze  dies  hàbils 
següents a aquell  en que es rebi  la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats.

VII. La  clàusula  13.4  del  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars (PCAP) estableix que en cas que el licitador consideri que 
la  seva  proposició  conté  dades  i  documents  susceptibles  de  ser 
considerats confidencials, podrà presentar una declaració que indiqui 
quines dades i documents són de caràcter confidencial, justificant-ho 
adequadament. La declaració de confidencialitat no podrà afectar a la 
totalitat de l’oferta.

VIII. Segons l’art. 140.1 del TRLCSP els òrgans de contractació no 
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podran divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests 
hagin designat com a confidencial.

 

En base als fets i  fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local 
acorda per unanimitat:

Primer. Declarar  confidencial  la  documentació següent  presentada 
per l’empresa MONDO IBÉRICA, SA, del seu producte Mondo TURF NSF DUAL 
1860:

 fitxa tècnica.
 assaig de laboratori segons paràmetres de Qualitat FIFA Quality i 

Quality Pro.
 garantia.
 certificat CSIC.
 ISO 9001 i ISO 14001.

Segon. Adjudicar les obres de renovació de la gespa artificial i millora 
d’instal·lacions  del  camp  de  futbol  Es  Torrentó  de  Felanitx,  a  l’empresa 
FIELDTTURF POLIGRAS, SA, de conformitat al següent:
 
- Preu: 145.360,55 €, més l’IVA de 30.525,72 €.
 
- Millores sense cost per a l’Ajuntament de conformitat amb l’oferta 
presentada:

1. Subministrament i instal·lació d'un marcador electrònic: 4.850,00 €.

2. Termini de garantia: 11 anys.

3. Pintar les parets perimetrals del camp de joc: 2.280,00 €.

4. Reducció del termini d'execució en dues setmanes: Durada de l’obra 
quatre setmanes.

5. Substitució de papereres de l’exterior: 1.250,00 €.

6. Característiques mediambientals: CSIC i CRADLE TO CRADLE.

Tercer. Requerir  a  l'adjudicatari  perquè  formalitzi  el  contracte 
administratiu corresponent, dintre dels quinze dies hàbils següents a aquell 
en que es rebi la notificació de l’adjudicació.

Quart. Nomenar  directora  de  les  obres  a  l'arquitecta  tècnica 
municipal Sra. Joana Maria Adrover Mas.

Cinquè. Publicar  el  resultat  del  procediment  d’adjudicació  i  de  la 
formalització del contracte al perfil del contractant i al BOIB.

Sisè. Notificar  aquest  acord  als  licitadors  admesos  (FIELDTURF 
POLIGRAS,  SA,  JARDINERIA ÀNIMA VERDA,  SLU i  MONDO IBÉRICA,  SA),  a 
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l’arquitecta tècnica municipal directora de les obres Sra. Joana Mª Adrover 
Mas,  al  responsable  del  contracte  el  tècnic  municipal  d’instal·lacions 
esportives Sr. Bartomeu Maimó Barceló i als departaments d’Intervenció i 
Tresoreria municipals.

Setè. Facultar el batle per a que pugui signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.»

I perquè així consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per 
ordre i amb el vist i plau del Sr. Batle, amb l’excepció prevista en l’article 
206  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals aprovat per Reial  Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
s’expedeix el present.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.
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