Ajuntament de Mataró

ACLARIMENTS

Exp. GTM 30545/2021 Substitució gespa artificial dels camps municipals de futbol Camí
del Mig i Rocafonda. S’ adjunten les consultes que ha realitzat una empresa licitadora i les
respostes per part del Servei gestor de la contractació.

Consulta:
En referencia a la memòria de la renovació de les gespes, amb la gespa que es retira de cada
camp:
-

S’ha de portar a abocador autoritzat?
S’ha de portar a magatzem municipal?
Es pot gestionar amb un gestor de residus autoritzat? O centre de reciclatge
autoritzat?

Resposta:
En relació als dubtes plantejats, el pressupost preveu el cost del cas més desfavorable.

-

Pel que fa al transport, preveu el cost de portar la gespa retirada a l’abocador autoritzat. No
obstant, un cop es retiri la gespa, en funció de l’estat en què es trobi i les necessitats que pugui
tenir l’Ajuntament es podria reservar una part per reutilitzar-la, i en aquest cas es portaria al
magatzem municipal o a un altre equipament municipal de Mataró. A data d’avui no es pot
preveure si existirà aquesta possibilitat.

-

Pel que fa a la gestió, preveu el cost de la deposició o reciclatge a un abocador autoritzat (o
centre de reciclatge autoritzat).
No obstant, com s’indica en la pàg.31 i pàg.36 de la Memòria Constructiva de cada lot, en
l’apartat MC 0 Treballs previs “Si en el moment de la retirada del material del camp sorgeix la
possibilitat de reutilitzar aquest material en una instal·lació externa a l’Ajuntament de Mataró,
l’interessat haurà de demanar l’autorització a la DF, i en cas que s’autoritzi, caldrà aportar un
justificant documental que indiqui el seu destí final. En aquest cas, el cost de deposició i taxes
de l'abocador homologat corresponent a aquesta quantitat de material no serà objecte de
certificació o facturació”.
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