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Ajuntament � de Palma 11 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 17/2020

Assumpte: contracte menor de rehabilitació i reforma parcial interior de l'edifici de les grades existent a 
l'ambit de les pistes exteriors del Poliesportiu Municipal Germans Escales. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: L'objecte és la contractació de empresa constructora per a la rehabilitació i reforma 
parcial interior d_e l'edifici de les grades existent a l'ambit de les pistes exteriors del Poliesportiu 
Municipal Germans Escales. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Antecedents: 

1. En data 20/05/2020 la direcció del poliesportiu va remetre "informe sobre l'estat deis vestuaris i
exteriors del camp de futbol" en el qual s'exposen les deficiéndes que presenten
principalment l'edifici de les grades tant a ! 'exterior com !'interior a més de noves necessitats
d' explotació.

2. Lo qual fa necessari·la rehabilitació i la reforma de les edificacions incloses en l'ambit esportiu
de les noves pistes. Vist el citat informe i comprovat en el lloc l'estat de ,dits elements es fa
necessari ara com a mínim escometre les obres de rehabilitació total de l'edifici de les grades
de la pista del camp de rugby i a més, per resoldre les necessitats de funcionament
expressades per la direcció en definitiva també incloure la reforma interior per habilitar-hi 2
vestuaris grans divisibles on actualment hi ha vestidors tot9lment desfasats i foro de servei.

3. Com a resposta a les necessitats exposades, es va sol iicitdr pressupost de rehabilitació exterior,
pressupost de reforma interior de les grades, tot en el more del "contracte de servei de
reparació, remodelació i condicionament d'edificis i instal ·lacions esportives municipals
dependents de l'IME" a !'empresa contractista adjudicataria Urbia Services S.A .. En data
2020.05.12 es va adjudicar el pressupost de rehabilitació exterior de l'edifici de les grades a dita
empresa pero la intervenció a !'interior de rehabilitació i reformo interior deis vestuaris s'ha
decidit fer-la mitjan<;:ant aquest contracte, donat el fet de qué va concloure dit contracte
amb Urbia.

Justificació: 

4. A rel de l'exposat es redacta la present memoria justificativa per a la contractació de
!'empresa constructora per a la rehabilitació i reforma interior de l'edifici de les grades, existent
a l'ambit de les pistes del Poliesportiu Municipal Germans Escales i esmenar els punts del l al 10
deis "vestuaris" i el l d"'exteriors" del citat informe de la direcció, tot amb el pressupost
finalment fixat de 40.000€+1V A.

5. Com a resposta a dita necessitat de rehabilitar l'edifici de les grades i alhora la necessitat de
reformar aquest per adequar-lo a les necessitats de funci6nament i explotació inicials,
l'arquitecte signant d'aquest document elabora uns planols* amb proposta deis nous espais,
els qua Is foren aprovats en I' acta de replanteig per la Direcció amb el vist i plau de la gerencia
de l'IME. Si bé, mitjan<;:ant el pressupost assignat a aquest expedient només es podró rehabilitar
i reformar interiorment els vestuaris i només rehabilitar els banys existents.
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