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Ajuntament � de Palma 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 26/2019

Assumpte: Direcció d'Obra de l'obra civil per l'alimentació amb energia calorífica a la 
piscina de Sant Jordi. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Contracte menor d'estudi de Direcció d'obra civil de les obres per a les instaHacions amb 
l'objecte d'alimentar amb energia calorífica la piscina de Sant Jordi per mantenir-la a 28 ºC, 
durant tot l'any, mitjanc;ant la calor excedent, procedent deis motors de cogeneració de 
biogós de la depuradora EDARl (estació depuradora d'aigües residuals Palma 1 ), per 
possibilitar aquest subministrament d'aigua calenta. 

1 de forma especial les següents feines: 

Retall de paviment asfaltic 
Retal! de paviment asfóltic mitjanc;ant maquina de disc. 
Demollció d'aglomerat asfaltlc 
Demolició de ferm d'aglomerat asfóltic amb córrega, i transport a l'abocador autoritzat, 
Excavació a rasa 
Excavació mecónica a rasa, en qualsevol classe de terreny, també roca dura, amb saca, i 
transport a l'abocador autoritzat de terres sobrants, i també l'enfustat. 
Farclt amb Tot-u ZA-20 
Rebliment a rasa amb tot-u artificial ZA-20, compactat a rasa en capes no superiors a 0,30 m. 
de gruix, fins a una densitat del 100% de l'assaig Proctor Modificat 
Enrajolat vorera 20x20 
Paviment de rajola hidraulica 20x20 cm. també solera de formigó de 10cm. de gruix 
emblanquinat juntes de confluencia. 
Aglomerat asfaltlc 6 cm 
Paviment asfóltic format per 6 cm. d'aglomerat asfóltic tipus S-12 i reg d'emprimació de 1,2 
kg/m2 d'emulsió ECI col �ocat, anivellat i compactat, fins i tot retall i segellat de juntes. 
Aglomerat asfaltic 3 cm 
Paviment asfóltic format per 3 cm. d'aglomerat asfóltic tipus S-12 i reg d'emprimació de 1,2 
kg/m2 d'emul5ió ECI col ·locat, anivcllat i compactat, fins i tot retall i segellat de juntes. 
Fresatge de paviment asfaltic 3 cms 
Fresatge de 3 cms de gruix a paviment existent, i re�ulació de la superficie, també transport 
de productes sobrants a l'abocador. 
Sorra rentada de riu O, 1 a 0,5 mm 
Vorada de formlgó 15x25 cm 
Vorada prefabricada de formigó vibrocomprimit de 15x25 cm. col ·locada amb solera de 
formigó, fins i tot juntes. 
Tub curvatiu corrugat PVC, DN=160mm, 15J, 250N, canal. enterr. 
Tub curvatiu corrugat de PVC, de 160 mm de diómetre nominal, a"illant i no propagador de 
la flama, resistencia a !'impacte de 15 J, resistencia a compressió de 250 N, muntat com a 
canalització enterrada. 
lasta lnspecció 2 m x 2 m x 2 m 
Tast d'inspecció al paviment 200 cm x 200 cm x 200 cm, incloent demolició de paviment i 
excavació, amb mitjans manuals i martell pneumótic. 
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