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Ajuntament � de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 27/2019

Assumpte: contracte menor de subministrament i instal ·lació de dues portes d'emergencia 
de la zona de les grades de Son Hugo. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Descripció: contracte menor de subministrament i instal -lació de dues portes d 'emergencia 
de la zona de les grades de Son Hugo. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Actualment les dues portes d 'emergencia existents a la zona de les grades de la piscina 
interior de Son Hugo estan en males condicions i no tanquen correctament. Des de !'interior 
de la instal-lació, la porta s'obre amb un toe molt suau i, pel que fa a !'exterior, es pot 
accedir a !'interior sacsejant una mica les portes o amb un petit objecte, fent-hi palanca; és 
molt facil obrir-les. 

Davant les deficiencies existents d'aquestes dues portes, creiem oportú substituir-les, per 
refor<;ar la seguretat en dos punts d'entrada a la instal -lació. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ

- Desmuntatge de les dues portes d'emergencia existents a la zona de grades de Son Hugo,
recollida i transport a un punt de reciclatge.

-lnstal ·lació de les dues portes d'emergencia noves, segons les característiques següents:

- Estructura amb vidre de comeres 4/12/4 incolor de la serie S-45 porta

- Estructura amb lacat blanc sense solapa composta per:

- Fix superior de dos llen<;os de 900 mm d'altura: porta de dues tulles amb

socol inferior; pany d'una punta, frontisses de porta i tancament antipanic a
les dues tulles

-Mides de 2.080 x 3.000

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 ja que el seu import és inferior a [ 15.000] (IVA no inclos) . 1 
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