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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 2022/22 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D ’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 8 DE 
NOVEMBRE DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  EXTRAORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  8 de novembre de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 19:30 hores, del dia 8 de novembre de 2022, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, 
que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretària Accidental 
Roser Noche Casanova 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 4 DE 
NOVEMBRE DE 2022. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 
2022 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada 
per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Alcaldía 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MITJAN ÇANT 
ARRENDAMENT OPERATIU, DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LA CIÓ I 
MANTENIMENT DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTB OL MUNICIPAL 
(NÚM. EXP.: 2022/1438) 
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Atès que, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 9 de setembre de 2022 es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant arrendament operatiu, de 
subministrament, instal·lació i manteniment de la gespa artificial del camp de futbol 
municipal. 
 
Vist que, segons consta a l’expedient s’han presentat les següents ofertes: 
 
EMPRESES LICITADORES CIF R.G.E. 
1. SPORTS AND LANDSCAPE, S.L B67037168 2022/4716 

 
Atès que, segons l’acta d’obertura dels sobres emesa per la Mesa de contractació, la 
puntuació obtinguda per l’empresa licitadora és la que es detalla a continuació: 
 
EMPRESES 
LICITADORES 

JUDICI DE 
VALOR 

CRITERIS AUTOMÀTICS 
TOTAL 

OF. ECONÒMICA MILLORES 
SPORTS AND 
LANDSCAPE, S.L 18 40 40 98 

 
En data 4 de novembre de 2022, mitjançant Registre General de Sortida 2022/2563, 
s’ha requerit a la mercantil SPORTS AND LANDSCAPE, S.L la constitució de la garantia 
i l’aportació de la documentació exigida al Plec de Clàusules Administratives Particulars 
de la documentació necessària per a l’adjudicació del contracte. 
 
Atès que, dins del termini de 7 dies hàbils atorgats per a la constitució de la garantia del 
5% del preu ofert pel licitador, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, s’ha constituït la 
mateixa i aportat el justificant mitjançant Registre General d’Entrada 2022/4922. 
 
Atès 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. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent ACORD,  
 
PRIMER. Adjudicar a l’empresa SPORTS AND LANDSCAPE, S.L. el contracte 
administratiu mitjançant arrendament operatiu, de subministrament, instal·lació i 
manteniment de la gespa artificial del camp de futbol municipal, per procediment obert, 
amb tramitació ordinària, mitjançant diferents criteris d’adjudicació, per un import de 
238.257,60 € i 50.034,10 € d’IVA. 
 
SEGON. La despesa es finançarà amb càrrec a les aplicacions del pressupost 
corresponent a cada anualitat dels successius anys de durada del contracte a partir de 
gener de 2023. 
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde per a la signatura del contracte i per a que realitzi tants 
actes i gestions com siguin necessaris per executar aquest acord.  
 
QUART. Notificar a l’empresa adjudicatària el present acord. 
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CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament als 
efectes oportuns. 
 
SISÈ. Publicar el present acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de l’Aldea i al 
Registre Públic de Contractes. 
 
SETÈ. Informar a l’empresa adjudicatària que transcorregut el termini mínim de 15 dies 
hàbils des de la recepció de la notificació del present acord es formalitzarà el contracte 
en els termes que determina el Plec de Clàusules Administratives Particulars, regulador 
del present expedient de contractació.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 19:40 hores d el dia 8 de novembre de 2022, 
de la qual, com a Secretaria Accidental, estenc aqu esta acta de 3 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


