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En relació al concurs convocat per aquest Ajuntament per tal d’adjudicar les obres de 
col·locació de nou paviment al pavelló 125è aniversari, i per tal de complir allò que 
s’estableix en la normativa vigent de contractes de les administracions públiques, 
passem a especificar els criteris de puntuació que proposem per tal d’aplicar-les al 
concurs: 
 
1) Oferta econòmica. Puntuació màxima: 30 punts. 
 
2) Millores. Puntuació màxima: 13 punts 
 
Les millores es valoraran segons el seu valor econòmic i tècnic, de manera que es 
tindrà en compte l’import de les mateixes però també es donarà més puntuació a les 
que es creguin més avantatjoses per al correcte funcionament de l’equipament un cop 
finalitzades les obres.  
 
Es proposa realitzar les millores següents: 
 

1.- Col·locació d’una estructura amb carril de 25 ml a cada fons de la pista, per 
a xarxa manual de polipropilè d’alta tenacitat  amb nusos de quadre de 40 x 40 
x 3 mm de color blanc, a cada fondo de la pista, de 22 x 6 metres de superfície. 
Inclou la instal·lació i el muntatge i el sistema d’elevació necessari per a 
realitzar els treballs en altura.  
 
S’adjudicaran fins a 7,63 punts. 
 
2.- Subministrament de dues porteries d’hoquei patins amb xarxa de quadres 
de 40 x 40 x 3 mm. 
 
S’adjudicaran fins a 2,23 punts. 
 
3.- Realització del marcatge de jocs. Inclou: 
 

- Marcatge de la pista de hoquei amb color blanc segons normativa 
vigent, amb unes dimensions de 40x20 m. 
- Marcatge de pista de futbol sala en color blanc 
- Marcatge de pista de basquet en color negre 

 
S’adjudicaran fins a 3,14 punts. 
 

3) Augment en el termini de garantia de l’obra. Puntuació màxima: 7 punts 
 
Es valorarà l’augment del termini de garantia de l’obra fins a un màxim de 5 anys, de la 
següent manera: 
 

Ampliació del termini de garantia a un total de 2 anys 1,75 p 
Ampliació del termini de garantia a un total de 3 anys 3,50 p 
Ampliació del termini de garantia a un total de 4 anys 5,25 p 
Ampliació del termini de garantia a un total de 5 anys 7 p 
 



 

 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

INFORME 
 

 
 
 
 

INFORME TÈCNIC 
(Lleida) S S T T  

 
 

 
Pressupost d'execució per a contracte: 198.340,14 €, IVA inclós 
Es fixa un termini màxim d’execució de 2 mesos. 
 
Segons la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, de data 8 de novembre de 2017, 
es indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat com a contractista 
d’obres de l’Administració Pública per a obres d’import igual o major de 500.000 €. Tot 
i així, i malgrat en el present projecte l’import es inferior, creiem convenient deixar 
constància de la classificació del contractista per aquest tipus d’obres: 
 
 
Codi CPV: 45432100-5 Treballs de pavimentació i revestiment de terres  
 
Grup  C  , Subgrup   1, 6 i 9, Categoria  2 

 
 

Aquest és l’informe que emet el tècnic que subscriu, als efectes oportuns. 
 
Mollerussa, 4 de juliol de 2018 
 
 
 
 
Aroa Guardiola Franci                                         
Arquitecte                                                            
SSTT del CC del Pla d’Urgell 
 
 
 
 
 


