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AJUNTAMENT DE PREMIA DE DALT
Contractació de les obres de reposició de la gespa del Camp de Futbol

INFORME ARQUITECTE MUNICIPAL
El passat dia 26 d’octubre de 2018, amb RGE E/006060-2018, el Sr. Francesc Xavier Alsina
Falgàs, en representació de l’empresa Xavier Alsina SA, va presentar escrit a l’Ajuntament de
Premià de Dalt sol·licitant aclariments previs a recurs de reposició contra la resolució que va
aprovar el plec de clàusules tècniques particulars que ha de regir l’adjudicació per procediment
obert simplificat, tràmit urgent, del Contracte d’obres consistent en les “obres de formació
d’una base rígida al camp 2 i de la substitució de la gespa artificial dels camps 1 i 2 municipals
de futbol de Premià de Dalt” amb expedient 2018/1774, en base als següents apartats:
1. Que s’anul·lin de les prescripcions com a requisit indispensable a complir per l’empresa
adjudicatària, en lo referent a les prescripcions tècniques de la gespa a instal·lar la
següent prescripció:
o Presentació assaig laboratori segon paràmetre del FIFA PREFERRED del
producte amb base elàstica prefabricada, original o còpia compulsada. No
s’admetran variants.
2. Que a més, havent detectat diferents definicions de paràmetres (referent al número
de fils), a les prescripcions tècniques de la gespa a instal·lar, dins del PPT, es concretin
els següents paràmetres i el valor que han de tenir:
o Filaments per puntada de la gespa.
o Filament per puntada de les línies de marcatge.
o Galga del backing.
Ja que no queden prou definides i poden portar a confusió.
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Antecedents:

El passat dia 08 d’octubre es aprovar per Decret d’Alcaldia l’inici de l’expedient de contractació
de les obres per a l’execució de la base rígida del camp 2 i la substitució de la gespa artificial
dels camps 1 i 2 municipals de futbol de Premià de Dalt.

Anàlisi de la documentació publicada per a la contractació:
Efectivament el projecte tècnic aprovat i publicat fa esment als següents paràmetres:
1. Com a requisit indispensable a complir per l’empresa adjudicatària, en lo referent a les
prescripcions tècniques de la gespa a instal·lar consta el següent apartat:
o Presentació assaig laboratori segon paràmetre del FIFA PREFERRED del
producte amb base elàstica prefabricada, original o còpia compulsada. No
s’admetran variants.
Fetes les consultes pertinents el tècnic sotasignat arriba a la conclusió que el segell FIFA
PREFERRED no es vincula únicament al producte, sinó a la metodologia d’instal·lació que
empra l’empresa instal·ladora de la gespa vinculada al futbol, garantint el compliment dels
requisits més exigents en quant a la qualitat, rendiment i seguretat, i que aquest segell només
el tenen un nombre molt limitat d’empreses.
Per tant, efectivament es pot entendre que el requisit sol·licitat en aquest extrem era erroni i
inadequat des del punt de vista que no existeix com a tal un assaig de laboratori del producte
FIFA PREFERRED, i atenent que també es sol·licita el segell de qualitat sobre el material FIFA
Quality Pro, que no s’ha qüestionat, hi ha suficients indicis de garantia per a la perfecte
execució i funcionament dels camps de futbol un copo estiguin executats.

2. Que a més, havent detectat diferents definicions de paràmetres (referent al número
de fils), a les prescripcions tècniques de la gespa a instal·lar, dins del PPT, es concretin
els següents paràmetres i el valor que han de tenir:
o Filaments per puntada de la gespa.
o Filament per puntada de les línies de marcatge.
o Galga del backing.
En referència a aquest informació es determinen els següents paràmetres:
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El passat dia 23 de juliol de 2018, en sessió extraordinària de Junta de Govern Local, es va
aprovar inicialment el “Projecte Tècnic per a l’execució de la base rígida del camp 2 i la
substitució de la gespa artificial dels camps 1 i 2 municipals de futbol de Premià de Dalt”,
quedant aprovat amb caràcter definitiu el passat dia 08 d’octubre al haver transcorregut el
termini d’exposició pública sense que s’haguessin presentat al·legacions i/o suggeriments.
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

Lluís Garcia Jiménez
Arquitecte municipal
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o Filaments per puntada de la gespa.

Es proposa que la gespa de color verd tingui un mínim de 12.
o Filaments per puntada de les línies de marcatge.

Es proposa que la gespa de color verd tingui un mínim de 8.
o Galga del backing.

Es proposa una galga 5/8”.
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