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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient:  CM 11/2019

Assumpte: contracte menor de subministrament i instal ➔oció de passamans per les quatre 
escales de les grades de Son Hugo. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: contracte menor de subministrament i instal ·lació de passamans a les quatre 
escales de les grades de Son Hugo 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Actualment les escales de la grada de la piscina interior de Son Hugo no disposen de 
passamans. El Codi tecnic d'edificació, al seu apartat de document basic SAU-1 i SAU-2, al 
seus punts 4.0, 4. l, 4.2. l, fa referencia a l'obligació de posar barones separadors enmig de 
!'escala si la distancia és superior a l ,20 metres. Per aquest motiu és de caracter prioritari per 
a la seguritat del públic assistent incorporació las barones d' acer inoxidable 316 d' una 
secció corresponent, a les escales de la grada de la piscina interior de Son Hugo. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

Fabricació i muntatge de quatre passamans per a les escales de les grades de Son 
Hugo, constitu"its en dos trams, per a facilitar el transit de 1.000 mm d'alta sobre el 
canto de l'escaló. 
Un tram de 2.165 mm i un segon tram de 2.7 45 mm, de tub de 50 mm de diametre 

AISI 316 POLIT. 
Colzes i embellidors corresponents. 
Fixat mitjan<;ant plaques d'ancoratge i toes químics. 
Cada tram ha de dur una balustrada de retor<; al centre. 

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE
L'EXPEDIENT:

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es 
qualifica de menor jo que el seu import és inferior a [15.000] (IVA no inclos) . 1 

Tipus de contracte: subministrament 

Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor 

Criteris de puntuació: únic criteri, oferta més económica 

D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per a evitar 
l'aplicació de les regles generals de contractació. 
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