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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA núm. 47/2021
Barcelona, a la data de la signatura electrònica
Aquesta entitat està tramitant un procediment administratiu per la licitació i corresponent adjudicació
d’un Acord marc de subministrament de gespa artificial de camps de futbol i material esportiu amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.04).
En data 8 de setembre de 2021 es va procedir a publicar al perfil de contractant d’aquest Consorci
l’anunci de licitació de l’Acord marc abans referenciat, així com els corresponents plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, aprovats mitjançant Resolució de Presidència
núm. 44/2021, de 5 de setembre.
Vist que s’han detectat uns errors materials i aritmètics en el Plec de clàusules administratives
particulars i en el Plec de prescripcions tècniques, errors que consisteixen en simples equivocacions
comeses en la transcripció de les característiques tècniques, essent clara la rectificació a realitzar
derivada d’una lectura completa d’ambdós plecs.
Vist que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques disposa que aquestes podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància de part, els errors materials, de fet o aritmètics que es produeixin en els seus actes
administratius.
Vist que en virtut dels acords adoptats en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 14 de juliol de
2021, les facultats per a l’aprovació d’aquestes actuacions foren delegades a la Presidència de l’entitat i
d’acord amb les facultats que tinc atribuïdes en virtut dels Estatuts del CCDL,
RESOLC:
Primer.- Disposar la rectificació dels errors materials i aritmètics detectats en el Plecs de clàusules
administratives particulars i en el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen per a la contractació de
l’Acord marc de subministrament de gespa artificial de camps de futbol i material esportiu amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.04), d’acord amb el següent detall:

PCAP
a)

Correcció de la definició del subcriteri relatiu al “Dtex del fil monofilament” de la gespa
artificial dels camps de futbol 7 i 11 i rugbi, en el grup de compra (Lots 1 a 8) i d’arrendament
(Lots 9 a 16), previst en la clàusula 18 del PCAP, com a criteri tècnic relatiu a les
característiques de la gespa artificial, en els termes següents:
Allà on diu:
“Dtex del fil monofilament. Fins a 4 punts
Densitat del fibril·lat expressat en grams per cada 10000 ml de fibra“
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Ha de dir:
“Dtex del fil monofilament. Fins a 4 punts
Densitat del monofilament expressat en grams per cada 10000 ml de fibra”
L’esmentada correcció s’ha de realitzar en els quadres de les pàgines: 44, 47, 57 i 59 del PCAP,
així com dels corresponents annexos núm. 03a i 03b afectats (pàgines: 126, 129, 138 i 140).

b) Correcció d’un paràmetre del subcriteri relatiu a la “Galga entre fileres del teixit” de la gespa
artificial dels camps de futbol 5, 7 i 11 i rugbi, en el grup de compra i d’arrendament, previst
en la clàusula 18 del PCAP, com a criteri tècnic relatiu a les característiques de la gespa
artificial, en els termes següents:
Allà on diu:
“3/8 o superior”
Ha de dir:
“3/8 o inferior”
L’esmentada correcció s’ha de realitzar en els quadres de les pàgines: 41, 44, 47, 54, 56 i 59 del
PCAP, així com als corresponents annexos núm. 03a i 03b afectats (pàgines: 124, 126, 129,
136, 138 i 140 del PCAP).

c)

Correcció de la nomenclatura dels assajos de laboratori que s’han d’aportar per acreditar la
gespa ofertada pels camps de rugbi, previst en la clàusula 18 del PCAP, de conformitat amb el
que disposen les clàusules 3.5, 17 i 18 del PPT, en els termes següents:
Allà on diu:
“L’empresa haurà de declarar responsablement a l’annex núm. 03 corresponent les
característiques de la gespa artificial que figuren en el quadre següent, juntament amb la
documentació necessària que justifiqui allò que es declara: la fitxa tècnica del producte i els
assajos de laboratori acreditat de la norma UNE 15330-1.”
Ha de dir:
“L’empresa haurà de declarar responsablement a l’annex núm. 03 corresponent les
característiques de la gespa artificial que figuren en el quadre següent, juntament amb la
documentació necessària que justifiqui allò que es declara: la fitxa tècnica del producte i els
assajos de laboratori acreditat segons Reglamentació núm. 22 de World Rugby del sistema
ofertat (gespa artificial + base elàstica).”
L’esmentada correcció s’ha de realitzar en les pàgines: 46 i 59 del PCAP, així com dels
corresponents annexos núm. 03a i 03b afectats (pàgines: 129 i 140 del PCAP).
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d) Correcció de la nomenclatura dels assajos de laboratori que s’han d’aportar per acreditar la
gespa ofertada pels camps de rugbi, previst en la clàusula 18 del PCAP, de conformitat amb el
que disposen les clàusules 3.5, 17 i 18 del PPT, en els termes següents:
Allà on diu:
“L’empresa haurà de declarar responsablement a l’annex núm. 03 corresponent les
característiques de la gespa artificial que figuren en el quadre següent, juntament amb la
documentació necessària que justifiqui allò que es declara: la fitxa tècnica del producte i els
assajos de laboratori acreditat de la norma UNE 15330-1.”
Ha de dir:
“L’empresa haurà de declarar responsablement a l’annex núm. 03 corresponent les
característiques de la gespa artificial que figuren en el quadre següent, juntament amb la
documentació necessària que justifiqui allò que es declara: la fitxa tècnica del producte i els
assajos de laboratori acreditat de la norma UNE 147301:2018 - Superficies esportives de gespa
artificial per a la pràctica del pàdel.”
L’esmentada correcció s’ha de realitzar en la pàgina 50 del PCAP, així com del corresponent
annex núm. 03a afectats (pàgina 129 del PCAP).

e) Correcció de la definició dels subcriteris relatius al “Dtex del fil texturitzat” i “Homologació
mitjançant assaig de laboratori” en els camps de pàdel, previst en la clàusula 18 del PCAP,
com a criteri tècnic relatiu a les característiques de la gespa artificial, en els termes següents:
Allà on diu:
“DTEX del fil texturitzat, fins a 4 punts
Gruix del fil fibril·lat mesurat en micres”
(...)
“Homologació mitjançant assaig laboratori certificat EN15330-1 del producte. Fins a 4 punts”
Ha de dir:
“DTEX del fil texturitzat, fins a 4 punts
Gruix del fil texturitzat mesurat en micres”
(...)
“Homologació mitjançant assaig laboratori certificat de la norma UNE 147301:2018 del
producte. Fins a 4 punts”
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L’esmentada correcció s’ha de realitzar en el quadre de la pàgina 51 del PCAP, així com del
corresponent annex núm. 03a afectat (pàg. 132 del PCAP).

PPT
f)

Correcció de la característica tècnica mínima de la galga de la gespa artificial dels camps de
futbol 5, 7, 11 i rugbi, prevista en la clàusula 3.6.2 del PPT i, concretament, en el quadre de
característiques tècniques qualitatives mínimes de la gespa artificial, en els termes següents:
Allà on diu:
“GALGA

≥ 3/4 mm”

Ha de dir:
“GALGA

≤ 3/4 mm”

L’esmentada correcció s’ha de realitzar en el quadre de la pàgina 11 del PPT

g) Correcció de la denominació d’una característica tècnica mínima de la gespa artificial del
camp de futbol 11, prevista en la clàusula 3.6.2 del PPT i, concretament, en el quadre de
característiques tècniques qualitatives mínimes de la gespa artificial, en els termes següents:
Allà on diu:
“DTEX TOTAL DELS DOS FILS

> 2300 g/m2”

Ha de dir:
“PES TOTAL DEL SISTEMA (BACKING+FIBRA) > 2300 g/m2”
L’esmentada correcció s’ha de realitzar en el quadre de la pàgina 11 del PPT

h) Correcció de la clàusula 6 del PPT, relativa al “Subministrament i instal·lació d’elements per a
camps, Lot 25” i, concretament a l’apartat de Porteries, en els termes següents:
Allà on diu:
Porteries F5 fixes (joc de 2 porteries)
Porteria de futbol-7 fixes TP de 6 metres de longitud interior per 2 metres d’alçada interior.
Ha de dir:
Porteries F5 fixes (joc de 2 porteries)
Porteria de futbol-5 fixes, de 5 metres de longitud interior per 2 metres d'alçada interior.
L’esmentada correcció s’ha de realitzar en la pàgina 28 del PPT.
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Segon.- Publicar l’adopció de la present Resolució al perfil de contractant de l’entitat mitjançant el
corresponent avís, als efectes que totes les empreses interessades puguin tenir coneixement del que en
ella es disposa.
Tercer.- Ordenar que es porti a terme la rectificació de les errades materials i aritmètiques del Plec de
Prescripcions Tècniques, així com del Plec de Clàusules Administratives Particulars i els corresponents
Annexos que es puguin veure afectats, especificades en els apartats anteriors, als efectes de poder
continuar amb la tramitació de l’expedient i procedir a la publicació dels plecs una vegada rectificats.
Quart.- Donar compte de l’adopció de la present Resolució, en la propera sessió de la Comissió Executiva
del CCDL que se celebri, als efectes oportuns, així com els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Així ho disposo,

El President

Lluís Soler i Panisello

Davant meu,
La Secretària del CCDL i Oficial Major de la
Diputació de Lleida

Neus Roura i Serra
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