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DECRET NÚMERO 2019/22
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles.
Per Decret de l’Alcaldia número 2019/1, de 4 de gener de 2019, es va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i la memòria valorada que compren les prescripcions tècniques que regeixen
el contracte i es va convocar, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, la contractació del
Subministrament per arrendament financer amb opció a compra, de la substitució de la gespa artificial
del camp de futbol, convocant la seva licitació, en compliment dels articles 116, 122, del 131 al 158 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
En data 16 i 23 de gener de 2019, es van portar a terme les actes d’obertura de la documentació
administrativa (sobre 1) i de l’oferta econòmica i de la documentació per a valoració de criteris
quantificables de forma automàtica (sobre 2). Segons l’informe del tècnic municipal de 30 de gener de
2019 i Acta de proposta d’adjudicació, de 4 de febrer de 2019, la qual proposa a l’òrgan competent de
contractació adjudicar el Subministrament a l’empresa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
En la tramitació de l’expedient de contractació es constata motivació suficient i l’empresa licitadora
seleccionada acredita que va presentar la documentació a què es refereix l’article 159.4 de la LCSP de
2017, que l’Ajuntament va requerir a l’empresa en data 4 de febrer de 2019 i de la qual cosa n’ha donat
compliment el dia 7 de febrer de 2019.
D’acord amb els articles 16, 131.2, 145, 148, 159 i Disposició addicional 2a, 3a, 15a, de la LCSP de
2017.
Per tot això,
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Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva
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RESOLC:
Primer. Adjudicar definitivament, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, el Subministrament
per arrendament financer amb opció a compra, de la substitució de la gespa artificial del camp de futbol,
a l’empresa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA, SA) i contractar l’execució pel preu de cent
noranta-sis mil vuit-cents noranta-set euros amb noranta-dos cèntims (196.897,92 euros) pressupost del
contracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 21%, és de quaranta-un mil tres-cents quaranta-vuit
euros amb seixanta-quatre cèntims (41.348,64 euros). 48 quotes d’arrendament.
Segon. El contracte es formalitzarà en document administratiu amb el contingut mínim establert a
l’article 153 del LCSP de 2017.
Tercer. Ratificar el Decret en la primera sessió de la Junta de Govern que es faci.”

Centelles, 11 de febrer de 2019
¹Motivació de l’adjudicació

BBVA, SA
CAIXABANK

Millora en l’oferta
econòmica (40%)
238.246,56 euros
38,44 punts
228.961,68 euros
40,00 punts

Criteris tècnics (44%)

44,00

Condicionament de
sostenibilitat i medi
ambient (16%)
16

Total

98,44

35,00

16

91,00

