
Ajuntament de Mancor de la Vall

Diligència: l’estenc jo, n’Elena
Palacio  Tuñón,  Secretària-
Interventora de l’Ajuntament de
Mancor de la Vall per fer constar
que aquest acta va ser aprovada
en sessió plenària celebrada el
dia 20 de juliol de 2022.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
MANCOR DE LA VALL DE DIA 21 DE JUNY DE 2022

Identificació de la sessió: 

Núm. 6
Lloc de la Reunió: Sala de Plens
Data: 21 de juny de 2022. 
Caràcter de la sessió: extraordinària. 
Convocatòria: Primera
Hora de començament: 08:30 hores. 
Hora de finalització: 08:35 hores. 

Assistents
1. Guillem Villalonga Ramonell
2. Joan Ramon Villalonga
3. Teresa Fontanet Mateu
4. Joan Ramon Vallori
5. Josep Frontera Martorell
6. Gabriel Llobera Serra
7. Dolores Tévar Martorell
8. Maria del Carmen Riera Ramis

Excusa la seva assistència: 

1. Clara Fontanet Abrines

Secretària: Elena Palacio Tuñón. 

Desenvolupament de la sessió: 

Oberta  vàlidament  la  sessió  pel  Batle,  i  atesa  l’existència  de  quòrum,  es  comença  la
discussió del següents punts de l’ordre del dia: 
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01. Adjudicació, si escau, del contracte de canvi de gespa del camp de futbol de 
Mancor de la Vall. 

«PROPOSTA DE BATLIA

Atesos  els  antecedents  existents  a  l’expedient  respecte  de  la  necessitat  de  procedir  a  la
contractació d’obra i subministrament per a la renovació de la gespa artificial existent del camp
de futbol Montaura de Mancor de la Vall. 

Atès que per acord de Ple de data 29 d’abril de 2022 es van aprovar els plecs i expedient de
contractació d’aquestes actuacions. 

Atès que va ser publicada la licitació a la PLACE i que durant el termini de presentació d’ofertes
es van rebre dues. 

Atès que una vegada comprovada la documentació administrativa, es va procedir a efectuar la
valoració amb els criteris establerts al Plec i es va emetre informe tècnic, avalat per la mesa de
contractació celebrada el dia 10 de juny de 2022.

Les puntuacions atorgades a les empreses són les següents: 

Licitador Punts 
criteris

economics

Punts 
crit tècnis

Punts qualitat
empresa

Punts crit
mediambient

als

Punts
millora

garantia

TOTAL

OBRAS Y 
PAVIMENTOS 
ESPECIALES 
SA

20 56 13 4 4 97,00

FIELDTURF 
POLIGRAS SA

19,73 58 13 4 5 99,73

En aquesta mateixa data es va elevar proposta d’adjudicació a favor de l’entitat  FIELDTURF
POLIGRAS SA, per haver obtingut una major puntuació  i es va requerir al licitador proposat per
a la presentació de la documentació establerta al Plec. 

Atès que en data 14 de juny de 2022 es va presentar aquesta documentació i ha estat revisada
pels serveis municipals, trobant-la correcta. 

Atès que la clàusula divuitena del Plec estableix que en el termini de 5 dies des de la presentació
de  la  documentació  s’haurà  de  procedir  a  la  adjudicació  del  contracte  per  part  de  l’òrgan
competent i a la seva formalització en el termini de 15 dies des de la notificació de l’adjudicació. 

ES PROPOSA

PRIMER.  Que pel Ple de la Corporació es procedeixi a l’adjudicació del contracte de canvi de
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gespa del camp de futbol de Mancor de la Vall a favor de l’entitat  FIELDTURF POLIGRAS S,
amb CIF A58653676 i un import de 156.972,90€ més IVA ( 189.937,21€ IVA inclòs). 

SEGON. Notificar el acord que al seu cas s’adopti tant a l’entitat adjudicatària com a la resta
d’empreses presentades,  amb oferiment  de recursos   i  citar  a l’entitat  adjudicatària  per  a la
formalització del contracte en el termini màxim  de 15 dies comptadors des de la recepció de la
notificació d’adjudicació; així com a la signatura de l’acta de replanteig de l’obra. 

TERCER.- Publicar l’adjudicació del contracte a la Plataforma de Contractació. 

QUART. Adonar compte de la decisió que al seu cas s’adopti  a Intervenció i  a Tresoreria a
l'efecte  de  practicar  les  anotacions  comptables  que  procedeixin,  disposant  de  la  despesa
corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària  2022.01.342.62300 

CINQUÈ.- Comunicar  al  Registre  de  Contractes  del  Sector  Públic  les  dades  bàsiques  del
contracte  incloent  la  identitat  de  l'adjudicatari,  l'import  d'adjudicació,  juntament  amb  el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

SISÈ.-  Habilitar  al  Sr.  Batle  de  l’Ajuntament  de  Mancor  de  la  Vall  per  a  la  signatura  del
contracte.»

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, d’ordre de la Batlia-Presidència s’aixeca la sessió,

essent les 08:35 hores, i s’estén la present acta, de la qual cosa com a Secretària, dono fe.

             El Batle                                                      La Secretària-interventora Accdtal
Guillem Villalonga Ramonell                                        Maria del Carmen Cruz Sánchez


