Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/13419
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

CONTRACTE MIXT DEL SUBMINISTRAMENT, LA INSTAL·LACIÓ
DE LA GESPA SINTÈTICA I L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ D’ÀREA DE JOC I
MODIFICACIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB MILLORA
MEDIAMBIENTAL DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN VINADER DE
CASTELLDEFELS

D'una banda, la senyora Maria Miranda Cuervas, Alcaldessa-Presidenta, de l'Il·lm. Ajuntament
de Castelldefels amb CIF número P0805500F i domicili a la pl. de l’Església, 1 de Castelldefels
(Barcelona), actuant en el seu nom i representació.
I d'una altra banda, el senyor Domingo Badia Carro, amb núm. de DNI _________ en nom i
representació de l'empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA amb CIF A58653676 i domicili social al
carrer Victor Hugo, 4 Edif C - 2ª Planta (08174 – Sant Cugat del Vallès), en la seva qualitat
d’apoderat “Tipus A”, segons escriptura de poders atorgada davant del Notari del Il·lustre
Col·legi de Catalunya, el senyor Joan Rubies Mallol, en data 30 de juliol de 2010 i número de
protocol 3.486.
Actua com a fedatària la Sra. Tatiana Mansilla Benito, en la seva condició de Secretària
municipal accidental de l’Ajuntament de Castelldefels, de conformitat amb l’establert a l’article
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessàries per
formalitzar el present contracte administratiu mixt, als efectes del que manifesten els següents

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- L'expedient de contractació va ser aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada
el dia 7 d’octubre de 2021.
II.- Aquesta aprovació també va implicar l’aprovació de la despesa respecte de l’any 2021,
prèviament fiscalitzada per la Intervenció municipal, per un import màxim de 680.337,60
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31/9200/62200/AREA23, projecte
INV_APT_0215.
III.- L'adjudicació a favor de l’empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA va ser acordada per la Junta de
Govern Local, en sessió celebrada el dia 20 de gener de 2022. Aquest adjudicació va implicar
també comprometre la despesa corresponent a aquesta contractació respecte a l'any 2022,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 31/9200/62200/AREA23, projecte INV_APT_0215 per
import de 668.789,91 euros, IVA inclòs.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14155406353703066636 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Primera.- Aquest contracte mixt té per objecte el subministrament, la instal·lació de la gespa
sintètica del camp de futbol de Can Vinader i l’execució de les obres compreses al projecte de
“Reforma i ampliació d’àrea de joc i modificació d’instal·lacions amb millora mediambiental del
camp de futbol de Can Vinader” redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Pedro Javier Rodriguez
Leyva.
L’esmentat projecte d’obres ha estat aprovat definitivament en data 23 de setembre de 2021.
Segona.- El senyor Domingo Badia Carro, en representació de l’empresa FIELDTURF POLIGRAS,
SA, es compromet a la realització del contracte amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al projecte de “Reforma i ampliació d’àrea de joc i modificació
d’instal·lacions amb millora mediambiental del camp de futbol de Can Vinader” redactat per
l’arquitecte tècnic Sr. Pedro Javier Rodriguez Leyva i a l’oferta presentada.
Tercera.- El preu de l’adjudicació del contracte es fixa en 552.718,93 euros, IVA exclòs.
Quarta.- L’empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA executarà el contracte amb les següents
característiques:


La gespa sintètica comptarà amb:
o Dtex fibril·lat: 8.000 dtex o més
o Dtex fil monofilament: 13.100 dtex o més
o Dtex total de la gespa: 22.000 dtex o més
o Cicles lisport assaig homologat NORMA EN 15306 del fil monofilament: fins a
200.000 cicles
o Separació de les fileres de teixit de la fibra en Galga 3/8 o inferior



Realitzarà les següents millores sense cap cost addicional per l’Ajuntament de
Castelldefels:
o Banquetes per a jugadors
o Porteries futbol 11 i set banderes corner
o Porteries futbol 7
o Postes rugbi
o Proteccions per a diferents elements
o Marcador electrònic principal
o Marcador electrònic F7
o Millores relatives al manteniment de la gespa sintètica



Termini de garantia de les partides d’obra i instal·lacions (reg inclòs) de 4 anys en total



Termini de garantia de la gespa sintètica de 5 anys en total

Cinquena.- L’execució del contracte s’iniciarà el 30 de maig de 2022, amb la signatura de l’acta
de comprovació del replanteig, essent el termini màxim d’execució de 3 mesos.
Serà condició indispensable per a l’inici de l’execució de les obres la notificació per part de
l’Ajuntament de la resolució de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, lliurat per
l’adjudicatari dins dels 7 dies següents a la formalització del contracte.

El dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig l’empresa contractista haurà de
presentar un programa d’obra detallat, amb especificacions de les dates previstes per a la
realització de la totalitat de les tasques necessàries per a l’execució del contracte i amb el
detalls dels mitjans materials i personals necessaris per a cadascuna d’aquestes tasques (inclòs
les possibles afectacions viàries). Els terminis descrits en aquest programa d’obra detallat han
de ser coherents amb el termini màxim d’execució d’obra compromès.
Sisena.- Per respondre del compliment d'aquest contracte, ha estat constituïda en data 14 de
desembre de 2021 a favor d'aquesta Administració Local, una garantia definitiva per import de
27.635,94 euros.
Setena.- Les factures seran abonades al següent número de compte IBAN facilitat per
l’empresa adjudicatària: _____________________. Qualsevol modificació del número de
compte IBAN haurà de ser notificat per l’empresa contractista a través del seu representant
legal. En cas contrari, es continuaran abonant les factures al número de compte IBAN que
consta en el present contracte.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte, de tot el qual se'n dóna fe,
per mi, la Secretària accidental.

L’empresa contractista,
CRIPTOLIB_CF_Firma Tercero

CRIPTOLIB_CF_Firma RespPolitic

CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

