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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. d'expedient: CM 24/2019
Assumpte: contracte menor de servei per a la redacció del projecte i direcció d'obra per a
la construcció d'una pista 3 x 3 al camp de futbol Miquel Nadal.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Descripció: Redacció del projecte complet en totes les fases d'arquitectura i instal ·lacions,
estudi de seguretat i salut, direcció de l'obra de construcció d'una pista 3 x 3 al camp de
futbol Miquel Nadal.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
Naturalesa i l'extensió de les necessitats que es pretén cobrir amb el contracte menor:
En el 2019, s'aprova la proposta d'inversió de 60.000€ deis pressuposts participatius de
I'Ajuntament de Palma amb codi 254, per a la "Construcció camp de futbol 3 x 3 Miquel
Nadal". Per aquesta raó es necessari la contractació d'un equip técnic competent que
permeti assolir aquest encorree.
ldone"i'tat del seu objecte i el seu contingut per a satisfer-les:
Mitjanc;:ant la redacció del projecte complet en totes les fases d'arquitectura i instal �acions,
estudi de seguretat i salut (si escau) i direcció d'obra, junt amb la posterior contractació de
la direcció d'execució d' obra i coordinació en materia de seguretat i salut durant el
transcurs de l'obra, es podra obtenir la llicéncia, licitar l'obra i construir la pista per explotar-la
fínalment.

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
Es precisa d'un projecte per tal de poder licitar l'obra:
Tasques objecte del contracte:
• Emissió d'informe previ sobre la viabílitat de l'encarrec qué inclogui:
oAnalisi de la idone'itat urbanística i d'activitats.
o Proposta de la solució més económica que tingui en compte les preexisténcies, la
topografía, les condicions exteriors, el desguas d'aigua, demés aspectes técnics,
funcionals i tota la normativa d'aplicació.
oQualsevol altre consideració que pugui afectar a l'assoliment de l'encarrec.
• Redacció del projecte (basic i d'execució) complet (arquitectura i instal �acions):
amb planols de l'estat actual i el reformat, calcul i disseny complet de les
instal ·lacions, detalls constructius, amidaments, pressupost, quadres de preus, etc.
• Redacció d'estudi lumínic.
• Estudi de Seguretat i Salut.
• Direcció d'obra.
• Emissió de certifícat final d'obra.
• Lliurament de la resta de documentació en paper i en format digital pdf i editable
(dwg, word, pzh, bc3, bim, etc.).
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