
AJuntament �. de Palma 11 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 17/2019 

Assumpte: Contracte menor de servei per a la redacció del projecte d'urbanització i dotació 
de serveis complet, estudi de seguretat i salut, direccions d'obra i coordinació en materia de 
seguretat i salut de l'obra destinada a la urbanització i dotació de serveis del costat del 
correr So Na Dol<;a perimetral al Poliesportiu de Verge de Lluc. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Redacció del projecte d'urbanització i dotació de serveis complet en totes les 
fases d'arquitectura i instal ·lacions, estudi de seguretat i salut, 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 urbanització i dotació de serveis del costat del correr So Na Dolc;:a perimetral 
al Poliesportiu de Verge de Lluc. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

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

Anteriorment a la present licitació, es va sol ·licitar !'informe corresponent al Servei de 
Tramitació de Llicencies referent al projecte de remodelació del Poliesportiu Verge de 
Lluc. 
Tal com s'especifica a !'informe previ signat el 28.01.2019, i vist qué la porcel ·la es troba 
afectada per nova alineació oficial, en virtut del compliment de l'ort. 384 del Reglament 
General de la Llei 2/2014 d'Ordenació i ús del Sol, i l'art. 96 del PGOU (text refós del 
2006), cal adjuntar, junt amb el citat projecte, un projecte d'urbanització i dotació de 
serveis que haura d'obtenir el vist i plau del Departament de Control d'Urbanitzacions de 
I' Ajuntament, per tal de dotar la meitat del correr de So Na Dolc;:a llindar amb la paret 
del poliesportiu Verge de Lluc deis elements urbans i serveis necessaris. 
Per aquesta raó es necessori la contractació d'un equip técnic competent que permeti 
assolir aquest encorree. 

ldone"itat del seu objecte i el seu contingut per a satisfer-les: 

Mitjanc;:ant la redacció del projecte complet en totes les fases d'urbanització i instal ·lacions, 
estudi de seguretat i salut, direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació en 
materia de seguretat i salut durant el transcurs de l'obra, es podra obtenir la llicencia, licitar 
l'obra i executar-la per poder fer-ne'n ús finalment. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

Tal com ja s'ha exposat es precisa d'un projecte arquitectonic de urbanització per tal 
d'obtenir la preceptiva llicéncia integrada de reforma i ampliació del camp de futbol 11 
del Poliesportiu de Verge de Lluc. 

El projecte haura d'incloure l'obra destinada a la urbanització i dotació de serveis del 
costat del citat Poliesportiu amb totes les condicions que estipuli el Departament de Control 
d'Urbanitzacions de l'Ajuntament. Entre d'altres s'avancen les següents: 
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