
,-r,, 

Ajuntament � de Palma 111 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 33/2019

Assumpte: contracte menor de reparació y realització de nova estructura del fals sostre a la 
piscina municipal de Son Roca .. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Reparació de !'estructura del fals sostre a la zona de la piscina 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

A causa del despreniment d'una placa que compon el fals sostre del recinte de la piscina 
del Poliesportiu de Son Roca, s'estudia la situació de l'estat de sustentació de la resta de 
panells, observant que no es pot garantir la seva estabilitat, per aquesta raó s'ha d'executar 
el seu assegurament mitjanc;ant una estructura metal ·lica addicional col ·locada a la part 
inferior i subjecta mitjan<;ant caragols de rosca. 

El treball té una part realitzada aproximadament l 00 metres lineals del 400 metres previstos 
en la execució, les empreses hauran de certificar la col -locació deis perfils executats i si cal 
la seva adequació per assumir com a propia aquesta actuació ja realitzada. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

L'actuació que es pretén, és l'assegurament deis panells mitjanc;ant platines d'alumini de 
40x4 mm, subjectades a !'estructura mitjan<;ant caragols de rosca de 55 mm galvanitzat, per 
al muntatge es propasa un sistema de bastides. 

A més a més s'ha de realitzar una supervisió de tota !'estructura superior del fals sostre, i en el 
cas de la necessitat d'alguna reparació, s'ha de procedir sense augment de cost. 

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

En aplicació de I' article 118 de la Llei 9 /20 l 7, de contractes del sector públic, el contracte es 
qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 40.000 € (IV A no inclos). 

Tipus de contracte: obra 

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

Criteris de puntuació: a l'oferta més avantatjosa economicament 

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. 

5. ORGAN DE CONTRACTACIÓ:

L'organ de contractació competent és el Gerent, conformement determina l'article 20.e 
deis Estatuts de l'lnstitut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma, en relació amb la 
base 21. l .e. i) d'execució del pressupost, correspon al gerent: "l'autorització de les despeses 

per un import inferior a 40.000 € quan siguin d'obres ó inferiors a 15.000,00 €sisón a/tres 
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