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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 34/2019 

Assumpte: contracte menor de substitució de les finestres de la piscina interior que donen a 
!'exterior de Son Hugo. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Descripció: contracte menor per a substituir, subministrar i instal ·lar vuit finestres abatibles i 
una de fixa totes d'alumini, a la zona situada entre la piscina interior i les exteriors. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Les finestres en qüestió, situades entre la piscina interior i les exteriors, daten de la construcció 
de la insta! ·lació el 1999. Passats aquets vint anys presenten signes evidents de degradació, 
amb cruis molt significatius a gairebé tots els vidres. Cal tenir en compte totes aquestes 
circumstancies, sobretot en relació amb la seguretat, jo que el gran nombre de esquerdes 
podria provocar-ne el trencament, amb el perill que implica. 

Al mateix temps, I 'estat actual deis finestrals i el material de que estan fets tan que la funció 
d'a'lllament termic d'aquesta estructura quedi molt limitada, la qual cosa afecta la 
climatització global de la piscina. 

Un altre aspecte, a tenir en compte és la perdua de funcionalitat de les finestres. lnicialment 
es podien obrir i tancar segons la necessitat del servei pero a hores d'ara aixó és impossible. 

Finalment, l'estat actual de les finestres trasllada una imatge a !'exterior d'un estat decadent 
i impresentable, impropi d'una instal ·lació municipal. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ

Desmuntar els nou finestrals existents. 

Subministrar i insta! ·lar vuit finestrals d'alumini anoditzat inox tormat per dues finestres 
de dues tulles corredores de 2.500 x 3.000 mm i a la part superior un de fix de dos 
cossos de 2.500 x 650 mm, amb vidre de 4/10/4 i lamines solars. 

Subministrar i insta! iar un more fix d'alumini anoditzat inox amb dos travessers 
horitzontals, de 2,400 x 3.000 mm, amb vidre de 5/5 i lamines solars. 

Muntar a l'obra amb perns i segellar amb silicona. 

Mitjans auxiliars necessaris. 

Mesures de seguretat i protecció necessaries segons la normativa. 

Retirar i reciclar els residus generats a un gestor autoritzat. 
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