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INFORME TÈCNIC CONCESSIÓ DEMANIAL CAMP DE FUTBOL

ANTECEDENTS
Des de l’Ajuntament de Premià de Dalt es creu necessari la concessió de les instal·lacions del camp de
futbol per tal de fomentar i desenvolupar la pràctica esportiva principalment pels habitants de Premià
de Dalt.
L’objecte de la present licitació és l’atorgament de l’ús privatiu de les instal·lacions de camp de futbol
per a la pràctica del futbol amb l’objectiu de formar, educar i adquirir els valors propis dels esportistes
tant en la competició com durant els entrenaments i de la promoció d’aquest esport en totes les seves
edats.
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Valoració del Projecte esportiu global presentat pel Club Esportiu Premià de Dalt atenent a l’apartat
7.- Criteris d’Adjudicació del PCAP:
.- Objectius esportius socials i educatius:
Dins d’aquest apartat al projecte esportiu fa referència en diverses ocasions a incloure dues vessants
dins de l’esport, la competitiva i la social, i es té present com un objectiu a assolir, que tingui cabuda
tothom del nostre poble sense tenir en compte el seu nivell esportiu.
L’Escoleta per a nenes i nens de 4 i 5 anys és un dels punts que el projecte dona una major rellevància,
fent referència a la implicació de forma molt important del veterans del mateix club, fet diferencial
amb altres clubs esportius. Segons el projecte esportiu en l’apartat Escoleta es té la intenció
d’augmentar l’actual inscripció i intentar arribar a 60 inscrits/tes.
Dins de l’apartat més tècnic del projecte, l’assoliment d’objectius dels valors, es veuen programats en
valors de respecte, crear un sentiment de pertinença al club, gestionar les emocions dels jugadors/res,
etc., són aspectes que es tenen present al projecte i que suposen un valor afegit a tenir en compte.
Dins de l’assoliment d’objectius educatius el projecte fa referència al recolzament educatiu, amb un
seguiment dels estudis del jugadors/res del club, un aspecte que es considera important per a, en cas
necessari, oferir ajuda o reforç individualitzat.
Es troba a faltar els equips femenins i també la categoria cadet.

.- Contingut esportiu
Dins d’aquest apartat es detecta que hi ha una consolidació bastant important en la formació d’equips
tant dels formadors/res com dels jugadors/res. Es té present la formació dels entrenadors/res i la
millora dels seus coneixements amb eines que facilita el club.
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El futbol base i les seves categories preveuen grups d’edats en totes les categories, des de l’Escoleta 4
i 5 anys, fins a l’etapa juvenil de 16 a 18 anys, passant per totes les categories. En aquest punt es
considera que l’estructura d’equips és suficientment sòlida per a poder competir en totes les
categories del futbol base. A més de la formació de base, el projecte fa referència a un aspecte esportiu
que el club vol cuidar, el futbol amateur i dels veterans, amb la participació d’aquests en el recolzament
directe de l’Escoleta del Club.
Tot i que l’estructura esportiva és realista, actualment ja estan formats pràcticament tots els equips,
no cal un treball a curt termini per a la seva creació, a excepció de la categoria cadet i femení.

.- Contingut pedagògic
Valors pedagògics que el projecte té present i que considera important fomentar tant en els
jugadors/res com als entrenadors/res són, entre d’altres, respecte, disciplina, humilitat, joc net, etc.
Aquests valors es consideren com la millor manera d’ajudar a créixer i aconseguir la formació
d’individus per a la societat.
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La planificació dels processos d’aprenentatge es perioditza en macrociclos, espais de temps amplis on
s’ubiquen les diferents capacitats bàsiques i els continguts a assolir per part dels jugadors/res durant
la temporada esportiva.
Es considera que hi ha molts valors dins d’aquest apartat que son bastant similars, es podrien
condensar en un llistat més reduït.

.- Fórmules d’avaluació dels objectius assolits establerts al projecte esportiu
Les fórmules d’avaluació presentades al projecte esportiu donen molta importància a la relació
contínua entre els coordinadors/res, entrenadors/res i jugadors/res, a més a més aquesta relació
continuada es reforça amb els documents trimestrals i de final de temporada que, en teoria, permeten
visualitzar la millora global dels jugadors/res.
Caldria una participació més intensa de les famílies en aquest procés, i tenir més possibilitats de
conèixer realment al jugador/a fora de l’àmbit de l’esport i aplicar eines correctores en cas necessari.

Paràmetres a valorar
Objectius esportius socials i educatius
Contingut esportiu
Contingut pedagògic
Fórmules d’avaluació dels objectius assolits establerts al projecte esportiu
Total puntuació

Puntuació
9
13
14
3
39

Atenent al que es presenta dins del Projecte Esportiu Global del Club Esportiu Premià de Dalt per a
optar a la Licitació Demanial de les instal·lacions del camp de futbol, i tenint en compte els requisits
necessaris, el Projecte Esportiu Global presenta tots els continguts requerits.
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PROPOSO
S’accepti el Projecte Esportiu Global presentat pel Club Esportiu Premià de Dalt per a optar a la
licitació de la concessió administrativa de les instal·lacions del camp de futbol municipal.

Premia de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.

Tècnic d’Esports
Jose Angel Salido Bustos

