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DECRET NÚM: 296/20
Decret núm. 296/20, de 12 d'agost, pel qual es resol aprovar l’adjudicació del contracte administratiu de
subministrament per la substitució de les moquetes sintètiques de les dues pistes de pàdel del municipi.
Fets:
1. En data 24 de juliol de 2020, per decret d’alcaldia núm. 250/2020, es va aprovar l’expedient de contractació
de subministrament, mitjançant procediment obert simplificat i sumari, corresponent a la substitució de les
superfícies de joc existent a les dues pistes municipals de pàdel per noves superfícies de gespa artificial de
darrera generació, incloent la retirada i gestió de les substituïdes, específica per la pràctica del pàdel, tipus
“mondo” o equivalent, color blau.
2. En el termini establert, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació del preceptiu anunci en el
Perfil del Contractant, i que va finalitzar el 7 d'agost de 2020, es van presentar dues proposicions de
referència:
– Plica 1: Courts International XXI, S.L. (B66847823), en data 31 de juliol de 2020.
– Plica 2: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (A48265169), en data 7 d'agost de 2020.
3. En data 10.08.2020 es va procedir a l’obertura dels sobres que contenien la documentació administrativa i
proposició econòmica, segons consta a l'acta núm. 1 i única - informe d'anàlisis de les proposicions
presentades redactada a l'efecte, es va emetre proposta d’adjudicació a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A., (A48265169) per l’import mensual d‘arrendament de 227,58 € més IVA de 47,79 € - per
període total de 48 mesos.
És així que prenent raó dels antecedents exposats, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
En exercici de l’habilitació competencial amb que es dota a l’Alcaldia per part del règim normatiu local, Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya.
RESOLC:
Primer. Declarar vàlid el procediment contractual incurs i adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant
procediment obert simplificat i sumari, corresponent a la substitució de moquetes sintètiques de les dues pistes de
pàdel del municipi a l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., (A48265169), per l’import mensual
d‘arrendament en modalitat rènting de 227,58 € més IVA de 47,79 €, per un període total de referència de 48 mesos.
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Segon. Disposar d’un crèdit anual de referència màxima de 3.304,46 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària anual
habilitada a tal efecte, amb formalització de compromís exprés d‘operativitat durant el període contractual verificat de
48 mesos.
Tercer. Fer constar que la substitució de les superfícies de joc existent a les dues pistes municipals de pàdel per
noves superfícies de gespa artificial de darrera generació, incloent la retirada i gestió de les substituïdes, específica
per la pràctica del pàdel, tipus “mondo” o equivalent, color blau, es realitzarà amb les següents especificacions
tècniques:
La fabricació serà mitjançant el sistema TUFTING, amb mesura de galga de 3/16 amb 20 punt/dm, resultant 42.000
punts/m². La fibra de gespa serà NSF de 12mm d’alçada, lubricada i de baixa abrasió, fabricada amb polipropilè
(PP) i additius específics de resistència a calor i variacions climàtiques, així com tractament ant raigs UVA.
Incorporarà les línies de marcatge de pista insertades en el mateix rottle. Complirà la norma UNE 147301:2018 de
AENOR.
Es garantiran les següents prestacions de resistència:
✔ Microorganismes: Imputrescible
✔ Arrencada de bucle per un extrem: 30 – 50 N.
✔ Arrencada de la làmina base en direcció al teixit: 1.900 N/5cm (+/-10%)
✔ Trencament de la làmina base en direcció oposada al teixit: 1.500 N/5cm (+/-10%)
Es complementarà la estesa amb sorra de quars arrodonida i seca de granulometria 0,3 - 0,8 mm, amb quantitat de
16 Kg/m².
Quart. Fer avinent que el termini d’execució de la present contractació serà de 15 dies naturals a comptar des de la
data de la notificació de la present resolució d’adjudicació.
Cinquè. Notificar a l‘empresa adjudicatària BBVA, S.A. la present resolució, així com a l‘altra empresa participant al
procediment licitatori desenvolupat, amb indicació dels recursos susceptibles d’interposar, així com als Serveis
Econòmics municipals.
Sisè. Donar coneixement del present decret en la propera sessió ordinària que es celebri per part del Plenari
corporatiu.
Sant Pere de Riudebitlles, 12 d'agost de 2020
L’alcalde,

El secretari-interventor,

Joan Llort i Vives

Robert Moral Álvarez

