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Ajuntament � de Palma 111 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 10/2019  

Assumpte: contracte menor de servei per a la redacció deis projectes complets, estudi de 
seguretat i salut, direccions d'obra i coordinació en materia de seguretat i salut de l'obra 
destinada a la construcció del cobriment de les grades del camp de futbol de Son Fuster 11. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Redacció del projecte complet en totes les fases d'arquitectura i instal ·lacions, 
estudi de seguretat i salut, modificació del projecte d'activitat, direcció d'obra, direcció 
d'execució d'obra i coordinació en materia de seguretat i salut durant el transcurs de l'obra 
destinada a la construcció del cobriment de les grades del camp de futbol de Son Fuster 11. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Naturalesa i l'extensió de les necessitats que es pretén cobrir amb el contracte menor: 

El 14 de agost de 2008 es va redactar el projecte d'ampliació de vestuaris del Camp de 
Futbol de Son Fuster 11 amb la dotació d'una grada i uns vestuaris a sota. 
En el 2018, s'aprova la proposada d'inversió de 45.000€ deis pressuposts participatius de 
l'Ajuntament de Palma amb codi 309, per a la "Coberta a les grades del camp 
municipal de Son Fuster II del Club Joventut Son Oliva". Per aquesta raó es necessari la 
contractació d'un equip tecnic competent que permeti assolir aquest encorree. 

ldoneHat del seu objecte i el seu contingut per a satisfer-les: 

Mitjan<;ant la redacció del projecte complet en totes les fases d'arquitectura i instal 1acions, 
estudi de seguretat i salut, modificació del projecte d'activitat, direcció d'obra, direcció 
d'execució d'obra i coordinació en materia de seguretat i salut durant el transcurs de l'obra 
destinada a la construcció del cobriment de les grades del camp de futbol de Son Fuster 11, 
es podra obtenir la llicencia, licitar l'obra i construir l'edifici per explotar-lo finalment. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

El projecte incloura la construcció d'un nou cobriment per a les grades del Camp de 
Futbol Son Fuster 11 i una coberta lleugera de protecció de la part davantera d'accés als 
vestuaris. La superfície total a cobrir és de uns 178m2 ( 123 sobre les grades + 55 davant 
els vestuaris), la volada mínima de la coberta de la grada és de 7,6m i la d'enfront deis 
vestuaris de 3,2m. Per a la construcció de dits elements, sera necessari l'adequació de la 
nova estructura a l'existent. 
Es precisa d'un projecte arquitectonic i la modificació del projecte d'activitat per tal 
d'obtenir la preceptiva llicencia integrada. 
Previsiblement !'estructura sera mitjanc;ant porties i jasseres metal ·lics i el cobriment 
mitjanc;ant sistema panell sandwich acabat metal ·lic grecat o ondulat i d1llament 
entremig, la recollida de l'aigua sera mitjanc;ant canaló i doble baixant. La part propera 
al camp, de la coberta de protecció de l'accés als vestuaris haura de permetre la visió 
d'aquest, per tant haura de cobrir-se amb material impermeable i transparent. 
Per evitar la corrosió i despeses addicionals de manteniment, s'haura d'utilitzar acer 
prefabricat i galvanitzat en taller i totes les unions hauran de ser empernades. 
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